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VIETNAME-FAKTAI IR NUOMONĖS 
Amerika muša viena ranka, vengdama opinijos. Komu
nistai laiko tai silpnumu ir derėtis nenori. Vietnamie- 
čiai įtaria, kad tai veda j neutralumą
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Auga spaudimas prezidentui, mažta spaudimas priešui
*

Džiugina astronautŲ sekine. Neramina kovos del Vietnamo, delsimas su Domi n i n- 
konais, nesutarimas su de Gaulle. Rūpestį kelia opozici ja, stiprinanti priešu viltis

OPOZICIJOS SPAUDIMAS: dva
sininkai, rašytojai, kongresma- 
nai.

Protestantu 16 dvasininku, 
'vadovaujami teolog. seminari
jos prezidento John C. Bennett 
■ir emerito teologo Reinhard 
Niebuhr, paskelbė savo laikraš
tyje pasisakymą už “tiesiogi
nes derybas tarp priešingų pu
sių, įskaitant ir Išlaisvinimo 
Frontą” Vietname. Pasisakė, 
nes Amerikos intervencija su
griausianti bendradarbiavimą 
tarp Amerikos ir Sovietų.

Rašytojas Robert Lowell de
monstratyviai atsisakė dalyvau
ti priėmime Baltuosiuose Rū
muose dėl Vietnamo politikos. 
Tuojau pat, birželio 3. kiti 20 
rašytojų ir aktorių paskelbė 
jam pritarimą.

Kongreso 28 demokratai, va
dovaujami Queens kongresma-

no Rosenthalio. birželio 3 pa
reikalavo surengti apklausinėji
mą dėl Vietnamo politikos. ‘

Tos rūšies faktai yra ženk
las. kaip opozicija nesitenkina 
kursčiusi studentus- Ji mėgina 
Įkinkyti ir kitas grupes prieš 
Johnsono politiką. O N. Y. Ti
mes vedamajame tebekalba apie

AMERIKA DIDŽIUOJASI SAVO ASTRONAUTU ŽYGIUv

Astronautų James A. McDi- 
vitt ir Edward H. White 4 die
nų kelionė Gemini 4 buvo lai
minga ir sėkminga. Amerika pa
gristai jais džiaugiasi ir didžiuo
jasi.

Primintinos kai kurios tos 
kelionės smulkmenos:

....— Kelionė pradėta birželio 
3 dieną 11:15 vai., baigta bir
želio 7 dieną 13:14 vai.

Nusileido Atlante 673 mylios 
i pietų vakarus nuo Bermudų 
— 40 mylių nuo numatytos vie
tos. Tiksliai numatytoj vietoj 
■nusileisti sukliudė, sekmadieni 
nustojęs veikti aparatas, kuris 
turėjo automatiškai nusileidi
mą reguliuoti.

Vandeny išbuvo 28 minutes, 
iki atskrido -hebko^teins iš lėk
tuvnešio Wasp. Po 55 minučių 
jie buvo jau laivė:

— Astronautai buvo visai 
sveiki. Tik maj. White nuo 
-kapsulės susitrenkimo i vande
nį pajuto jūrų ligą ir išsivėmė-

Erdvėje jiem buvo skirta 
maitintis kasdien po 2.500 ka
lorijų. Jie suvalgė kasdien po 
700 kc’.orijų mažiau. Tik kai at
sidūrė laive, pasisakė esą išal
kę.

Karščiu nesiskundė. Nors kap
sulės paviršius nuo oro buvo į 
kaitės iki 3000 laipsnių, viduje 
jie turėjo 77 laipsnius.

— Gemini 4 kelionėje išbu
vo ilgiau nei bet kuris kitas A- 
merikos astronautas — 97 va
landas ir 58 minutes. Lig šiol 
ilgiausiai trukusi amerikiečių 
■kelionė buvo 34 valandos — L. 
Gordon Cooper. Jr.. 1963 ge-

Asironautai White ir McDivitt

gužės 15-16; skrido tada vie
nas.

Ilgiausiai išbuvo erdvėje so- 
-vietų Josmonautao V. Bykovs
ky — 119 valandų ir 6 minutes.

— Prie nepasisekimų Gemi
ni 4 kelionėje tenka priskirti 
tai. kad nepavyko priartėti iki 
raketos antrojo aukšto, kuris 
skrido keliasdešimt mylių pir
miau ir žemiau. Priežastis —rei
kėjo taupyti kurą, kurio ten iš
eina daugiau, nei buvo apskai
tyta-

Didžiausias laimėjimas — 
majoro White rekordas išbūti 
20 minučių erdvėje šalia orlai
vio. Sovietų Leonovas išbuvo 10 
minučių- White rekordas dar 
ir tas. kad jis turėjo aparatą, 
kuriuo jis pats galėjo erdvėje 
judėjimo krypti keisti, greitin
ti — lėtinti. Jis neprarado ir 
orientacijos, kur yra Gemini 
4. Tuo buvo skundęsis sovietų 
Leonovas.

— Gemini 5 numatyta skris-

ti rugpiūčio 9. Sako, kad kelio
nė būsianti atidėta iki spalio, 
norint, tirti tuos trūkumus, ku
rktos pastebėjo Gemini 4 astro
nautai. Gemini 5 kelionė truks 
jau 7 dienas. Joje dalyvaus L. 
Gordon Cooper. Jr.. ir Įeit. 
Charles Conrad-

— Kelionė i mėnuli būsianti 
galima surengti dar prieš 1969.

prezidento “menką patyrimą 
užsienio politikoje”; to laikraš
čio kolumnistas James Resto- 
nas mėgina kelti aliarmą: esą 
Washingtonas ‘viena sako, kitą 
daro; Amerikoje optimizmas 
dingsta, nes ‘mes ne tik nepa
žįstame savo problemų, bet ir 
nežinome, kaip jas svarstyti".

PREZIDENTAS: žada tartis ir 
žada laikytis

Prez. Johnsonas birželio 3 
šaukėsi i rus^ tautą me į va
dus), aiškindamas, kad “Ameri
ka neturi intereso eiti su So
vietais į konfliktą, kaip nėra 
nei Sovietų tikras interesas 
rem i bet kur agresiją ar sub- 
versiją”. Frezidėnt is kvietė tai
kingai bendradarbiauti. Bet sy
kiu jis kvietė ir nekomunisti
nes tautas budėti ir laikytis 
ryžtingai, nes “Amerika trokš
ta taikos, bet jos netrokšta tiek 
kad atsisakytų kovoti dėl jos”. 
Birželio 6 kitoje kalboje prezi
dentas vėl kreipėsi į komunis
tų valdomas tautas, siūlydamas 
sėstis prie bendro taikos stalo.

Prezidento Laibos yra ženk
las. kad jis neri įspėti Sovietus 
nesispirti dėl Vietnamo ir jame 
nesiangažuoti^pfes tai gali ves
ti i tarkos enaesni suardymą- 
Prezidento kalba turėjo rodyti 
ir opozicijai prezidento taikin
gus planus. Jis nevengė net pa
stebėti. kad kai kuri spauda 
(N.Y. Times) jo mintis ir sie

Tačiau opozicijos keliamas 
triukšmas, atrodo, paveikė pre
zidentą pristabdyti savo ryž
tinga veiklą tiek Vietname, tiek 
Domininkonuose ir perleist i 
iniciatyvą kitiem.

Paskutinėm dienom dėmesys 
sutelktas į Viet Congo kariuo
menės ofenzyvą, kuri sunaiki
no apie 1000 P Vietnamo ka
rių. Tai didelis smūgis vyriau
sybės kariuomenei. Dideli smū
gį jau Viet Congo kariuomenei 
sudavė susirėmimas su marinais 
birželio 5; marinų artilerija su
naikino komunistų bataliono 
80 karių, sužeidė 60. kurie bu
vo paimti į nelaisvę. Amerikos 
aviacija bombardavo taikinius 
š. Vietname. Gen. Taylor galė
jo atvykti į Washingtona tartis 
dėl padėties.

Tekios eilinės informacijos. 
Bendresni žvilgsnį į kovas da
vė Joseph Alsop (H. Tribune),

R. Nixonas su kongr. respublikonais

Naujas to paties jaunimo žygis

JOHNSONO Stiprybe: opinija
Gallupas rado, kad preziden

to Johnsono sprendimui siųsti 
i Domininkonus marinus prita
ria 76 proc., nepritaria 17.

— Turkija pasiūlė Graiki
jai Kiprą padalyti. Turkija ne
sipriešins. kad Kipras būtų pri
jungtas prie Graikijos, jei pa
gal gyventojų turkų proporci
ją 18 proc. teritorijos, trečda
lis vakarų Trakijos, bus pri
jungta prie Turkijos.

— Pietų Korėja žada atsiųs
ti Į P. Vittnamą lb.000 kariuo
menės.

— Amerikiečių skaičius P. 
Vietname bus padidintas iki*

— Domininkonuose rinki
mam yra du kandidatai: Joa
quin Balaguer. buvęs preziden
tas Trujillo Molina laikais ir 
po jo, Antonio Guzman, bu
vusios prezidento Boscho minis- 
teris.

— Marinus iš Santo Domin
go atitraukė. Lko parašiutinin
kų 12,500 ir aviatorių 700

60,000
— Berlyne Sekminių pirmą 

dieną 100,000 ėjo lankyti gimi
nių rytų sektoriuje.

— Santo Domingo Amerika 
pristatė ir gyventojam buvo pa
dalyta juntos ir perversminin
kų ryžių, daržovių už 15 mil.

— Vietname Amerikos ka
riuomenės jau vra 51.000.

— P. Vietname birželio 6 du 
Amerikos helikopteriai susidū
rė ir visi 8 lakūnai žuvo.

— Amerikos konsulas Ar
gentinoje birželio 7 pašautas.

Bedarbiy—daugiausia paauglių
— Amerikoje bedarbių yra 

3.3 mil., arba 4.6 proc., balan
džio mėn. buvo 4.9 proc.

Bedarbių vyrų per 20 metų

yra 3.3 proc., bedarbių mote
rų to pat amžiaus 4.3 proc Be
darbių tarp 14-19 metų yra dau
giausia — 1.1 mil., arba 14 5 
proc. Ypačiai tarp negrų.

kimus iškreipė.

DĖL DE GAULLE: kas kaltas?
Kancleris Erhardas po atsi

lankymo Amerikoje. grįžęs, 
skelbė, kad Amerika patiki
miausias Vokietijos sąjunginin
kas. Jis taip pat pažyniejo. kad 
Europos likimui reikalingas Vo
kietijos ir Prancūzijos bendra
darbiavimas. Jis ragino Ameri
ką rasti susipratimą su de Gaul
le. Nors jis sakėsi nesąs tarpi
ninkas. bet santykių tarp Ame
rikos ir Prancūzijos klausimas 
iškils šią savaitę, kada de Gaul
le lankosi Bonnoje.

Kongrese senat P. Douglas 
aštriai kaltino de Gaulle, kad 
jis veikia prieš Amerikos poli
tiką Nurodinėjo, kiek Ameri-

ką yra padariusi Prancūzijos 
laisvei ir ūkiui atstatyti.

Respublikonai kaltės ėmėsi 
ieškoti ne tik de Gaulle pusė
je. Birželio 7 respublikonų pa
sitarime R. Nixonas kritikavo 
vyriausybę dėl Nato. Esą prez. 
Johnsonas per daug kaltes dėl 
nesutarimo priskiria tik de 
Gau’le. Respublikonai siunčia 
delegaciją į Europą porai savai
čių. kad parvežtų ir paskelbtų 
tautai faktus. “Aš manau, kal
bėjo Nixonas. kad mums gyvy
biškai reikia suprasti, jog yra 
kažkas negero su mūsų užsie
nių politika. Mes prakišame Eu
ropoje. nes Nato sąjungininkai 
negali tarp savęs susiprasti".

Trejetas siekia New Yorką laimėti — Lindsay ir Mrs. La Guardia, bei jų 
kampanijos vedėjas Javits

Komitetas'." kuris suorgani
zavo žygį į Washingtona. ėmė
si naujo žygio. Išsiuntinėtame 
organizacijom bei asmenim 
“kviesly” rašoma:

“Šiais metais sukanka Lietu
vos vergijos dvidešimt penkti 
metai... 1965 metai yra kri
tiškas momentas parodyti pa
sauliui. kad 25 metai teroro, 
žiauriausio melo ir priespaudos 
nepo’.aužė lietuvių ryžto atsta
tyti nepriklausomybę tautiniais 
ir demokratiniais pagrindais. 
“Amerikos lietuvių jaunimas ir 
organizacijos už laisvę" . .ima
si iniciatyvos sukviesti kartu vi
sus lietuvių veiksnius, susivie
nijimus. partijas, organizacijas 
ir visuomenininkus . . • įgyven
dinti 7 punktų atkirtį bol
ševizmui. būtent:

1. Išreklamuoti visą reikalą 
iš anksto vakariečių spaudoje-

2. Nupirkti pilną puslapi 
New York Times masinės de
monstracijos skelbimui ir lietu
viu apeliacijai Į Jungtines Tau
tas. Taip pat nupirkti pusę pus
lapio tame pat laikraštyje ape
liacijai i Jungtines Tautas kolo
nializmo Lietuvoje klausimu su 
universitetu bei kolegijų rekto
rių parašais.

Prieš de Gaulie
— Prancūzijoje birželio 6

Gastcn Defcrre. Marseilles bur-
mistras. suorganizavo nekomu
nistinę federaciją opozicijai 
prieš de Gaulle gruodžio rinki
mam Federacijoje būsią socia- 
listai, MRP ir radikalai. Neti
ki. kad laimėtų prieš de Gaulle. 
Bet rengia i ateičiai, kai jo ne
bus.

— Senėtas birželio 7 patvir
tino Joh . ono siūlymą skirti p.
Vietr.amui papildomos paramos 
89 mil.
— Amerikoje 1964 automobi- 

hų buvo registruota 86.297.133- 
Mano, kad 1965 bus per 90 
mil. Keliuose 1964 žuvo 48,000.

3. Vizituoti Jungtinių Tautų 
misijas. įteikti joms Lietuvos 
bylos medžiagą ir kviesti atsto
vus į viešą demonstraciją. Pain
formuoti taip pat apie reikalą 
Jungtinių Tautų atstovų vyriau
sybės.

4. Suorganizuoti viešą lie
tuvių demonstraciją Madison 
Square Garden, New Yorke, 
kur dalyvautų 15-20,000 lietu
vių, priimti rezoliucija laisvojo 
pasaulio lietuvių vardu, reika
laujančią kelti Lietuvos klausi
mą Jungtinėse Tautose.

5. Įteikti rezoliuciją su doku
mentuotu memorandumu Jung
tinių Tautų generaliniam sekre
toriui U Thant, komitetui de- 
kolonializmui tirti. Jungtinių 
Tautų misijoms ir JAV valsty
bininkams.

6- Suorganizuoti masine lie
tuvių eiseną prie Jungtinių 
Tautų, kaip protestą prieš 25 
metų sovietinę okupaciją.

7. Išgarsinti visą įvykį per 
laisvojo pasaulio laikraščius, 
radijus, televizijas, telstarą ir 
11.”

“Kvieslį" yra pasirašę Anta
nas Mažeika. Algirdas Budrec- 
kis. Antanas Sniečkus ir Romas 
Kezys. Jie ir šaukia pasitarimą 
tų. kuriem “kvieslys” išsiunti
nėtas. o taip pat ir kitų, ku
rių jis nepasiekė, birželio 25 
dieną 8 vai. vak. 'Apreiškimo 
par. salėje. Brocklyne.

parvykęs iš Vietnamo ir Hong 
Kongo. Jo tvirtinimu, nuo kovo 
mėnesio iniciatyva visiškai per
leista priešui. Prezidento spren
dimas bombarduoti vasario mė
nesį buvo pakėlęs p. Vietnamo 
karių naisumą ir pasitikėjimą; 
buvo pasėjęs nerimą š. Vietna
me. Komunistų nuotaikos kriti
mą buvo pastebėję ir prancūzų 
korespondentai. Dabar tai din
go-

Washingtone tebemanoma, 
kad Amerikos spaudimas prie
šui palaipsniui didinamas. Bet 
tai esanti klaida. Nors lėktuvai 
skrenda į šiaurės Vietnamą ir 
bombarduoja, bet bombarduo
ja taikinius, kurie nėra Hanoi 
pirmaeilės svarbos. Prezidento 
sprendimas rodyti' griežtumą 
bent dviem trečdaliais nevykdo
mas. Pajuto tai priešininkai ir 
tiki, kad jie laimėsią. Pajuto 
tai ir pietų Vietnamo žmonės, 
ir vėl atgimė nepasitikėjimas Ir 
Amerika ir valdžia — dabar ka
talikų vadai kaltina minister) 
pirmininką Phan Huy Quat. kad 
jis per daug švelnus komunis
tam. perdaug griežtas katali
kam. Reikalauja, kad jis pasi
trauktų. nes jis eisiąs į nuolai
das komunistam.

Tas pats korespondentas 
kitos disenos pranešime teigia, 
kad Washingtone padėtis verti
nama kitaip, nei įi iš tikrųjų 
yra. Pvz. Washingtone kalba
ma. kaip apie naują reikšmin
gą faktą, sovietinių raketų ba
zių įrengimą. Alsopas sako, kad 
karinei vadovybei tai nebuvo 
paslaptis prieš pora mėnesių, 
bet taip pat nepaslaptis. kad tos 
dvi bazės per tą laiką jokios 
pažangos nepadariusios. Ir prie- 

_šingai. Washingtfoas buvo nu
vertinęs Viet Congo reguliarios 
armijos skaičių ir jėgą, o ji pa
sirodžiusi dabar kautynėse 
daug didesnė.

0

U.S. News. • .Report vertina, 
kad Vietname ateina kritiškas 
momentas, nes didėja P. Viet
namo ir Amerikos nuostoliai, 
mažėja komunistų nuostoliai. 
Per ..cptynias dienas, iki birže
lio 4. buvo nušauti 7 Amerikos 
bombonešiai. Gegužės mėn. P. 
Vietnamo karių žuvo 4.000. ar
ba 50 procentų daugiau nei ba
landžio mėn. Tuo tarpu komu
nistų nuostoliai 50 proc. ma
žesni.

— Gen. Taylcr atvyko į Wa
shingtona birželio 7. Jis pasiry
žęs ginti dabartinį šiaurės Viet
namo bombardavimo tempą ir 
taikinius. P. Vietnamo vyriau
sybė reikalaujanti stipresnio 
bombardavimo. Tekios nuomo
nės laikosi ir Joseph Alsop po 
savo kelionės Vietname.

— Anglai mėgino įkalbėti So
vietus. Kanados diplomatas mė
gino paveikti š. Vietnamo už
sienių reikalų ministerį. kad 
leistųsi į derybas dėl karo lik
vidavimo. Iš abiejų gautas nei
giamas atsakymas- š. Vietnamas 
reikalauja, kad Amerika pirma 
savo kariuomenę atsiimtų iš 
Vietnamo.

TEISMAI IR ĮSTATYMAI: trys laisvi
Vyr. teismas birželio 7 apgy

nė gimimų kontrolės laisvę: iš
aiškino. kad Connecticut Įstaty
mas, kuris draudžia gimimų 
kontrolę, esą; prieš konstituci
ją. nes priešingas “privatumo 
teisei”. Tas Įstatymas Ccnnec-
tieut veikė nuo 1879

Tas pa‘«s teismas apgynė ir 
kemunista laisvę: išaiškino, kad 
Įstatymas, kuriuo draudžiama 
unijų vadovaujamose vietose 
laikyti komunistus, esąs prieš 
konstituciją. Labiausiai šią ko-

munistų teisę gynė pats pirmi
ninkas Warren, ir jo nuomenė 
buvo priimta 5-4 balsais.

New Ycrko Įstatymų leidėjai 
birželio 7 apgynė alkoholio lais
vę: atmetė projektą, kad alko
holis būtų pardavinėjamas ir 
leidžiamas gerti jaunimui tik 
nuo 21 metų, kaip yra New 
Jersey. Dabar New Ycrke jau
nimas ta teise gali naudotis 
nuo 18 metų. Ir dėl to pa
augliai iš New Jersey plaukia 
tos laisvės ieškoti New Yorke.
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Kelio atgal nėra, įkišai pirštą, įkiši ir galvą
Thompsonas, prieš grįžda - 

mas iš Berlyno į Ameriką, bu
vo nugabentas dar i Sovietus 
— pasispecializuoti šnipo dar
be. Thompsoną paėmė iš Ber
lyno specialiu lėktuvu su 
dviem palydovais- Varšuvos ae
rodrome persėdo į kitą lėktuvą 
ir išlaipino prie Juodosios jū
ros. Senovinėje viloje kitą die
ną prasidėjo pamokos. Pagyve
nusi moteris, apsirengusi gerai, 
bet senoviniu stilium, kaip ren
gėsi dar mamos apie 1930, ro
dė slaptų pranešimų rašymo 
būdus. Ji angliškai nemokėjo- 
Vertė Thompsoną atlydėję a - 
gentai. Rytojaus dieną kita mo
teris, gudė apie 30 metų, mo
kė. kaip priimti radijo žinias 
iš Sovietų. Po viso radijo tech
nikinio apmokymo Thompson
as turėjo atsiminti, kad grįžęs 
į Ameriką, turi trumpom ban
gom klausytis kiekvieną ketvir
tadieni 7:05 vai. rvto šaukiant 
jo signalą •’Amur i Lena’’ — 
pranešimas jam bus perduotas 
rusiškais skaičiais, kurių šif - 
ras jam buvo duotas ir paslėp
tas cigarečių dėžutėje slaptame 
skyrelyje.

Paskutinis dalykas, kurio ap
mokė — fotografuoti doku -

Thompsonas šnipas (3)
Mokėti po 150-200 dol. antros 
klasės aviacijos tarnautojui ne
buvo įmanoma. Tada jis nusi
pirko Treilerį, nusipirko foto 
kamerą už 150 dol., nusipirko 
trumpų bangų radijo aparatą 
su antena už 250. Radiją Įtaisė 
treilerio salione, bet negalėjo 
klausytis, nes ką gi pagalvos 
žmcna. Bet kliūtis dingo netru
kus — žmcna išėjo į ligoninę 
antro kūdikio laukti ir vieną 
ketvirtadienį Thompsonas išgir
do “Amur i Lena”. Tai buvo 
ženklas, kad su juo ieškoma ry
šio. Jis pasiuntė savo pašto dė
žės numerį, dėl kurio buvo su
tarta iš anksto.

Vieną vakarą, grįždamas
darbo, jis išgirdo automobilį iš 
paskos dūduojant. Suprato, kad 
tai jam. Sustojo. Kitame auto
mobily buvo mergina Taip, tai 
ta pati Virginija, kurią jis buvo 
sutikęs Sovietuose šnipų moky
kloje, kalbėjusi angliškai lais
vai. be jokio akcento. Dabar ji 
pasisakė tarnaujanti šalia Great 
Falls bare. Klausinėjo, kokį jis 
darbą dabar dirbąs Darbas tik
rai nebuvo ypatingas; raštinė
je. be jckių slaptų raštų.

tas. Jis turėjo būti sovietam ne
benaudingas ar galėjo būti net 
kenksmingas. Sovietam jam ne
grasino atimti gyvybę. Jie tie
siog ją atėmė. Gal net to - 
kiais pat nuodais, kokius jis bu
vo gavęs sau. Jų ir skrodimas 
nerodo

Juo daugiau galvojo, juo 
Thompsonui darės šiurpiau. 
Augo jame mintis išlįsti iš so
vietinio tinklo. Išaugo iki tiek, 
kad jis pasiprašė perkeliamas 
į Goose Bay, Labradore. Į nau
ją radijo pavedimą, kad nuvyk
tų į Smith Falls, Ontario, jis 
neatsiliepė. Perkeltas į Labra
dorą. ryžosi visai pasitraukti iš

iš karinės tarnybos. Tada jis so
vietam nebebus naudingas.

Jis taip galvojo ir taip pada
rė. Bet ne taip galvojo sovie
tai. Atleistas iš tarnybos 1958 
gruodžio mėn., grįžo į Detroi
tą. Tik parvykusiam motina pa
sakė, kad koks ponas jo ieško
jęs. Jis atvyksiąs antru kartu 
sausio 14 Tą dieną prisistatė 
John Kurlinksy. kuris paskiau 
pasirodė esąs Sovietu atstovy
bės iš Washingtono pareigūnas 
Boris Karpovič. Kai Thompso

nas aiškinosi, kad jis pasitrau
kęs iš tarnybos dėl nesveika
tos, tai sovietinis pareigūnas 
žadėjo siųsti jį į senatoriją So
vietuose ar bet kur, bet jis tu
rįs arba kontražvalgybos sky
rių ar mėginti gauti darbą FBI. 
Thompsonas pasakė OK, paėmė 
jam paduotus 300 dol- Bet da
ryti nieko nedarė.

Kovo mėn. tas pats tipas vėl 
pasirodė. Prašė naujos paslau
gos — surinkti žinias apie vie
ną asmenį esantį kalėjime, apie 
kitą — policijos pareigūną. 
Apie esantį kalėjime, sakęs 
Thompsonas, negalėjau surink
ti žinių. Bet apie policininką— 
vieni siekai. Thompsonas pa
skambinęs į policijos personali
jų departamentą, pasisakęs jis 
esąs iš draudimo firmos, ir 
gavęs žinias, kokių tik prašęs. 
Jis aplankęs taip pat policinin
ko kaimynus ir žinias gausiai 
papildęs apie visokias jo dory
bes ir ydas.

1961 pavasarį į butą atvy
kęs nepažįstamasis, parodęs 
Thompson© žmonai kontržval
gybos kortelę, pasisakė norįs 
vyrą pamatyti. Žmona tuojau

nurodė garažą, kuriame jis dir
bo. Pasirodė, tai buvo Feodor 
Kudaškin, Sovietų delegacijos 
prie J. Tautų vertėjas- Jis pra
šė padėti nufotografuoti prie 
Detroito raketų įrengimus, su
žinoti, kiek žmonių ten dirbo. 
Tai nebuvo sunku. Thompso
nas nuėjo su Kudaškinu • 
Thompsonas atsistojo įrengimų 
fone, ir Kudaškinas nufotogra
favo jį. Thompsonas suskaičia
vo, kiek automobilių stovi prie 
įrengimų, ir žinojo tarnaujan
čių skaičių.

Thompsonas padarė paskuti
nę pastangą nusikratyti sovie
tais. Jis išsikėlė iš Detroito į 
Long Island ir įsitaisė gazolino 
stotį. Feodoras surado jį ir čia. 
Ir vėl reikalavo naujų žinių: 
apie dujų vamzdžius iš Queens 
į Manhattaną, raketų įrengimus 
Long Island, cheminius fabri
kus New Jersey, apie FBI įstai
gas Mineoloj ir Babilone, pa
reigūnų automobilių numerių ir 
t.t. -

Su Feodoru Thompsonas su
sitiko apie 20 kartų. Vieną va
karą. kai Thompsonas perda
vė jam informacijas išdygo 
prieš juos FBI pareigūnai. Tai 
buvo 1965 sausio 7 diena.

mentus ir daryti mikrofilmus. 
Dvi dienas praktikavosi su mik
rofilmais. Mokslas buvo baig
tas. Buvo surengtos vaišės su 
saugumo karininkais. Thompso
nas tarp jų jautęsis jaukiai. Ki
tą dieną jis pasirašė popieri. 
kad už paslapties išdavimą at
sako galva, ir buvo pergaben
tas į rytų Berlyną.

Po trijų savaičių išvyko į 
Detroitą, kur gyveno jo moti
na ir žmona su dukrele- Išvyk
damas dar gavo iš agento 1000 
dol. —radijo aparatui ir foto 
kamerai. Detroite, nusipirkęs 
vartotą “Station wagon", po sa
vaitės su šeima išvyko į Great 
Falls. Montanoj, kur buvo jam 
skirta nauja tarnyba aviacijos 
bazėje.

Nebuvo lengva gauti butą.

Netrukus Thompsonas gavo 
naują radijo įsakymą. Jis turis 
nuvykti i Minneapoiį, nurodytą 
oenktadieni. atsilankyti nuro
dytoje sekcijoje, nurodytame 
bare, stebėti tiksliai apibūdin
tą asmenį ir pasekti, kur jis eis, 
palikęs barą. Thompsonas atli
ko viską, kaip buvo įsakyta, ir 
pranešė į Europoj sutarta vie
tą.

Po kelių savaičių Thompso
nas gavo naują pranešima — 
nuvykti vėl į Minneapoiį. patik
rinti ten paskiausiai mirusių as
menų sąrašą. Nuvyko, pervertė 
laikraščiuose skelbimus. Taip, 
ta pati pavardė. Jos savininkas 
prieš dvi savaites “staiga” mi
ręs. Thompsonui pasidarė ne
jauku. Jis suprato, kad tas as
muo turėjo būti sovietų agen-

ŠV. JONO BAŽNYČIĄ VILNIUJE PAVERS MUZIEJUMI
Vilniuje šv. Jono bažnyčia . 

kaip skelbia “Literatūra ir me
nas” gegužės 29. perduota Vil
niaus universitetui. “Po reatua- 
racijos ir rekonstrukcijos čia 
numatoma įrengti Lietuvos kul
tūros ir mokslo istorijos muzie
jų •. Tačiau kol kas tokius di
delius darbus pradėti universi
tetas neturi galimybių”.

Šv. Jono bažnyčia ne tik di
delis meno paminklas. Vokie
čių okupacijos metais jaunimui 
čia buvo patriotinio atsigaivini
mo. Čia kas sekmadienis sakė 
savo neužmirštamus paryokslus 
kun. A. Lipniūnas. išvežtas į 
Stutthofo kacetą ir ten žuvęs.

LIETUVOJE

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 garbes 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)

te

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos seimo. įvykusio ge gūžės 29-30 Statler Hilton viešbutyje New Yorke, iš
kilmingo posėdižo prezidiumas. Iš k. i d. A. Senikas. J. Jurkūnas, kun. L. Jankus. E. čekienė, V. Olienė, V. 
Abraitis, kalba gen. konsulas V. Stašinskas, V. Sidzik auskas, dr. V. Ramanauskas, J. čiuberkis, B. Nemic- 
kas, A. Trečiokas ir E. Bartkus.

Kas buvo tie “tarybiniai parti
zanai“

Lietuvoje spaudoje ir mitin
guose sudarinėjamas “tarybi
nių partizanų” ikultas. statomi 
jiem šiokie ar tokie paminklai, 
rašomos jų istorijos. Kas iš tik
rųjų buvo tie “tarybiniai parti
zanai”, tariamai vadovaujami 

-A. Sniečkaus, M. šumausko ir 
G. Zimano.' rodo “Tiesos” ge
gužės 30 pasakojimas apie tų 
partizanų kalėjimo užpuolimą 
Trakuose.

Esą 1944^kovo mėn. buvo 
gauta žinia, ’kad partizanų žval
gai suimti' ir laikomi Trakų ka
lėjime. Buvo nutarta kalėjimą 
užpulti ir juos išvaduoti- Tame 
užpuolime ar jo organizavime 
dalyvavo asmens su tokiom pa
vardėm: partizanė ryšininkė 
Antanina Gibnerienė- žvalgė 
Marija Borisova, žvalgų grupės 
vadas Aleksiejus Sorokinas, ži
nių rinkikas depo tarnautojas 
K. Glazačevas. jo sesuo N. Be- 
lešoianskaja. šaltkalvis G. Feo- 
dorevas. radiste K. Lialiuška, 
radistai Leonardas Žečius, Vla
dimiras Leonovas, partijos ins
truktorius Grigorijus Klepiko
vas, būrių vadai Jonas Pocius, 
Ivanas Kučeras. O -korespon - 
dencija Tiesoje parašė 
M. Afoninas, buvęs Trakų pa
grindinio komiteto sekretorius. 
Katedros varpinės bokšte 
įrengs kavinę

P. Agafonovo brigada, kaip 
rašo “Tiesa” gegužės 30 res
tauruoja Vilniaus katedros var
pinės bokštą. “Baigus restau - 
ruoti. varpinės bokštas bus per
dažytas. įrengtas jos vidus. Vir
šutinius tris aukštus užims eks
kursijų biuras, o žemutiniame, 
į kurį ves pakilę šiek tiek laip
teliai, bus įrengta jauki kavinė.

Šv. Jono bažnyčios Vilniuje 
varpinė ir bažnyčios kampas

- 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

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 5 l-e Te)
Skolintis automašinoms, namie remontui, akcijų 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.
______________________________________________________________________ „ i

FOTO G RA F A S
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

ALT S-gos suvažiavimo publika Abi nuotiaukos L. Tamošaičio

kad ekskursantai čia pat galės 
pasivaišinti kava ir ledais” ...

“Bet nėra bokšte laikrodžio.
— Į Leningradą trumpam iš

keliavo, — aiškino darbinin
kai- — Ten atjaunės senasis 
laikrodis, jo skaičiai ir rodyk
lės bus padengti aukso plėve
le”.

Taigi siunčia ne tik jaunimą 
“atjaunėti” rusiškame aukse. 
Kiek internatuose

Mokyklose — internatuose. 
“Tiesos” birželio 1 pranešimu, 
išlaikoma apie 17,000 vaikų. 
Tuose internatuose vaikai mo
komi ir auklėjami pagal komu
nistų rusų receptus, atitraukti 
nuo tėvų įtakos.

Tas pats laikraštis praneša, 
kad esą apie 40,000 motinų pa
lieka savo vaikus darželiuose ir 
lopšeliuose, išeidamos į darbus.

Vilniaus katedros varpinė, 
kuri paverčiama kavine

Klemensas Griauzdė
Klemenso Graizudės buvo 

paminėta 60 metų sukaktis. Jis 
buvo chorų dirigentas, kompo
zitorius. Dabar jis konservato
rijoje vadovauja dirigavimo 
klasei ir diriguoja Vilniuje po
litechnikos instituto padalinio 
chorui.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

D.G. Darbininko Redaktoriui.
Malonėkit paskelbti artimam 

Darbininko numeryje:
Jonas Galminas — Romuva 

neturi mano sutikimo leisti, pla
tinti bet kokius mano raštus.

Su gilia padėka Jums, pone 
Redaktoriau. Liudas Dovydėnas 
Gegužės 25, 1965

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairiu vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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Sį rytą gausime liudijimą apie sąlygas Baltijos kraštuose
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Birželio šūkiai ir faktai
Birželio mėnesi gausu šiurpių 

kentėjimų — invazija, depor
tacijos; gausu viltingo herojiz- 
mo — sukilimas, dešimt metų 
trukusi ginkluota rezistencija, 
tebetrunkanti tautoje pasiprie
šinimo ir nepriklausomybės 
dvasia.

Birželį minėdami, pakartoja
me savo pasipiktinimą sovietų 
agresija, smurtu, teroru. Pakar
tojame užuojautą kankiniam, 
pagarba kovotojam. Pakartoja
me tikėjimą tautos ištverme ir 
laisvės bei tiesos galutiniu lai
mėjimu.

Bet to neužtenka.
Neužtenka tik susirinkimuo

se šūkių — protestų, pasipikti
nimo, reikalavimų.

Tauta pavergta ar tebevergia- 
ma jau tiek pat laiko, kiek ji 
buvo išgyvenusi atkurtu ne
priklausomos valstybės gyveni
mu. Tai jau ištisas laikotarpis, 
kurio faktai negali išsilaikyti 
tautiečio atminime- 0 ilgo laiko 
kovai reikia ji apginkluoti aiš
kiu oažinimu — faktais iš prie
spaudos, kančių ir kovu: fak
tais iš dabartinių priešininko 
užmačių, pastangų, taktikos: 
f ’-‘nie ir idė'om iš galimybių 

na'inrie.šinti.
F-’-tu re’ka’ingas ne tik ki

tatauti" kitskalbis. Faktu ypa
čiai reikalingas ir pats lietuvių 
priaugantis Jaunimas.

Faktai veikia patvariau nei 
mcmr įtui bivkstelėies jausmin
gas šūkis. Faktais turi kalbėti 
ir šiuo metu rengiami birželio 
minėjimai.

★

Okupacijos ir laisvės kovų 
sukaktį minint su pasitenkini
mu tenka oriimti į Laisvę fon
do Įgalintus pasirodyti stambius 
veika’us N.E. Sūduvio “Vienų 
vieni” ir dr. V. Vardžio “Lith
uania Under the Soviets”. Pir
masis lietuviškam •.-kaitytoiui. 
antrasis angliškai kalbančiam 
ir galvojančiam. Tai pagrindi
nis š:ai sukakčiai informacinis 
indėlis, kur pateikiami viso lai
kotarpio faktai-. Gerai, kad pri

i
KALNELISf

•pą

Iš Joniškio važiuojant vieš-
keliužagarės link, apie 4 vars
tų nuotolyje pasitinka Sidabros 
upė. kuri ,.au no tokia d idelė ir 
netekia svarbi, kaip iš to skam
baus vardo pamanytumei. Vasa
ros saunoms užėjus, mažai Si
dabrą tečiūrendavo, o gi pava
sariai, tikrai išrodė lyg Nemu
nas. ir baugindavo keliauto
jus.

Persikėlus per Sidabros til
telį, už varsto privažiuoji Kal
nelį. Tai lyg miesteliukas, lyg 
kaimaSenų užrašų apie tai 
beveik neuž.’.zkama. bet vieto
vė rodo pėdsakus, kad kitados
ria būta mie?te’io- Manoma, 
kad čia bažnyčia buvo pastaty- 

.. ta toje vietoje, kur kadaise 
buvusi Žinija — senovės šven- 
tyk’a.

Iki mū"? laikų yra užsiliku
si ant staigaus kalniuko medi
nė baž ivčia, o ka nelio pakopo
je medinė varpinė. Buvo sako
ma. tas s!a»u-> ka’niukas bu
vęs supiltas. Ir iš tikro juk ap
linkai vien lygumos.

Apie tą bažnyčią Kalnelyje 
buvo kapinės, kur laidoti miru

vati iniciatyva parūpino tai. 
ko negalėjo ar nespėjo duoti 
viešuoju pinigu remiamos to
kios įtaigos, kaip Altas, Vil
kas, Laisvės Komitetas- Ką 
jos šiem metam žada duoti, ne
žinia. Bet jom pasireikšti tokiu 
pat būdu dirva nėra užimta, 
tiarbo ir jom netruktų, nors ir 
pavėluoto. Pvz okupantas nuo
lat kalba apie “hitlerininkus”, 
įkurie naikino “tarybinius pilie
čius”. Jų kalbą verta būtų pa
remti faktais — nuo kada. kaip, 
kiek hitlerininkai Ivan Serovas 
su Guzevičium ir Sniečkum, 
hitlerininkas Suslovas su Bar- 
tašiūnu sunaikino Lietuvos pi
liečių kalėjimuose .. arktikos 
šachtose. Sibiro upėse auksą be- 
plaujant. Pavardes, liudijimus 
apie jų pergyvenimus tenai rei
kėtų sutraukti i viena vietą.

Tegul tokis veikalas bylotų 
apie raudonųjų hitlerininkų 
darbus jų viešpatavimo jubilie
juje.

★
Lentynom knygos nereikalin

gos. Jeigu knygose surenkami 
•tautos gyvenimo faktai, jų turi 
nys turi būti išpopuliarintas 
tarp lietuvių ar nelietuvių. Kny
gų f? k tai turi nugulti i skaity
tojų mintis ir pergyvenimus. 
Jie turi virsti veiksniu, kuris 
skatina a meni toliau galvoti ir 
veikti. Veikti sąmoningai ir pla
ningai.

Tekis yra visu minėjimų ir 
visu rašymų uždavinys. Kitaip 
šūkiai aidėtų be atgarsio, minė
jimai išblėstų su nauja darbo 
diena, knvgcse surinkti faktai 
be idėjos liktų gulėti lentynų 
du’kėse-

Informavimo specialų birže
lio mėnesiui uždavinį vykdyda
mas. Darbininkas imasi skelbti 
At'tovu Rūmu apklausinėjimus 
anie padėti Lietuvoj. Jei ta me
džiaga nepasiekia amerikiečių 
snaudos. ii turi pasieki! bent 
lietuvius kaity tojus. Ji negali 
būti nuskandinta “rekordu” to
muose- Ji turi virsti ginklu ko
voje dėl laisvės.

PRANAS NARVYDAS

šieji iš apylinkės. Tik palygin
ti neseniai buvo įsteigtos ka
pines Joniškio miestelio lau
kuose. Iš viso Jem.kio mieste
lio istorija daug jaunesnė, nei 
Kalnelio.

Nuo vieškelio link bažnyčios 
Kalnelyje ėjusi lyg gatvė ir 
platuma primena „enove j e bu
vusią ri ką. dabar jau stora ve
lėna apaugusia.

Ka .n talnytkaimio pa
kine lėse žaliavo ąžuolų giria. 
Visi sene es ąžuc.ai, amžiams 
bėgant, buvo ūki: ... O ypač 
krikščionybei ky ant, visur tiks
liai buvo naikinamos švento
sios girios. Gi Ka’nelio giria iš- 
si'.a'kė i.g’aa. mat, buvo to
kiai! nuo didžiųjų kelių.

Joniškio parapijai įsistei
gus, Kalnelis ėmė nykti. Baž
nyčia liko be ki.-.iigo, tuo pat 
tapdama eiline koplyčia, kur, 
mirusį j laido cnt. iš Joniškio 
kunigas atvykdavo-

šve įto Jono atlaidai Kalne
lyje buvo žinomi plačioje apy
linkėje Sutraukdavo tūkstan
čius maldininkų.

Seniau prie vieškelių būda-

Taip oficialiame dokumente 
pavadinta įstaiga ir jos apklau
sinėjimo objektas. Iš to doku
mento duodame ištraukas, ar 
pareiškimų santraukas

1965 metų gegužės 17 die
ną. Apklausiamas Vaclovas Si
dzikauskas ir jo palydovai Al
fonsas Milukas bei Arseni Taal- 
man. Pakomisio pirmininkė 
kongresm- Edna F. Kelly.

KELLY. .. Si rytą mes gau
sime liudijimą apie sąlygas Bal
tijos kraštuose. Kaip pakomi- 
sio nariai žino, yra per 40 re
zoliucijų. pateiktų Rūmuose dėl 
padėties Baltijos kraštuose. Jei 
nėra prieštaravimo, aš norė
čiau pateikti rekordui šių rezo
liucijų ir jų sponsorių sąrašą.

Prieštaravimo nėra.
Dabar norėčiau pakviest Vac

lovą Sidzikauską, Laisvosios 
Lietuvos Komiteto ir Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininką, kuris pateiks 
pareiškimą apie dabartinę padė
tį trijuose Baltijos kraštuose. 
Jis bus talkinamas Alfonso Mi
luko. kuris gimė J.V. gyveno 
Lietuvoje 45 metus ir sugrįžo į 
J.V. 1965? taip pat Arseni Taal- 
ma.i. kuris gimė ir išaugo Esti
joje. atvyko į J.V. 1963. dabar 
dirba Walter Thompson ir Co. 
skelbimų firmoje.

Penai Milukas ir Taalman

.i. . > cj2><- .ės Vil-jam Kongresui h: -.y., Te.o.r.e ,.o..i .e,į>c. Sėo>: Laima Švėgždai.ė — moko eiviu
atstovė, dr. J. Sungaū’a— pirmininkas. Vida Tamulaitytė— atcitin’nkių studentų atstovė, A. Kuolienė— p?- 
rengimų vadovė: stovi: K. Mangiicas—kasininkas, kun. dr. P. Gaida — religinės dalies vadovas. A. Gurevi
čius— sekretorius ir spaudos tarnybos vadovas. V. Aušrotas—apgyvendinimo tarnybos vadovas.
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vo vadinami užvažiavimo na- < 
mai — smuklės, turėjusios “sta- < 
delas" kur keleiviai galėdavo. < 
blogam orui esant, paslėpti ark- < 
liūs ir vežimą, o patys gauti < 
vietos nakvynei. 4

Nuo Joniškio į Žagarę yra < 
apie 28 varstai. Anais laikais < 
tai buvo geras kelio gaba- < 
las keliauti. Tokių užvažiavi- < 
mo namų buvo Kalnelyje, šiuos- < 
tikruose. Stugiuose ir pačioje < 
Žagarėje.

Anais laikais vežimų ratai < 
buvo mediniai. Žmonės važiuo- < 
darni tolesni kelia, įsidėdavo < 4 
vieną ar du atsarginius ratus < 
bei tekinius. Gi važiuojant, sau- < 
sam orui e.ant. mediniai ra- < 
tai perdžiūdavo ir is iškošdavo. < 
Be to, ragams bei tekiniams pa- J 
tepli, kad negirgždėtų, turėda- * 
v o apnč.oje pakabintą kibirą su < 
degutu. J

Senieji lietuviai mokėdavo J 
iš beržo tošių pasigaminti tepa- J 
io-.icgnto. . *

Užeigas iš ponų daugiausia 
nuomodavo žydai, nes jie iš 
prig mimo pi* kilai, ne baudžiau- 
ni kai.

Pi ligai buvo brangūs, nes 
tarp pr. čir kėliu jų per daug 
nešima Lydavo. O viskas, paly
ginti, buvo piga. Pav., v\;a> 
pas ūkini, ką tarnaudavo per 
metą už 3 rublius. Mergina gi 
už porą rublių

O baudžiaunii.kai. kad var
gą užmirštų, eidavo į tas smuk
les ir ten ūždavo. Kitas už 3

Apklausinėjami Atstovu Rūmy užsienio nukalu komitete Eu
ropos reikalu pakomisyįe. Antireligine veikla Sovietu Sąjun
goje ir ryty Europoje. Sylygos Baltijos \uktvbvse

prašomi sėstis su liudininku ir 
atsakyti į pakomisio narių 
klausimus.

SIDZIKAUSKAS. Ponia pir- 
ninke. ponai-pakomisio nariai. 
Aš turiu pareiškimą.

KELLY. Ar tamsta nemanai 
jo perskaityti?

SIDZIKAUSKAS. Ne. Aš pa
teiksiu tik pareiškimo santrau
ką, bet aš prašysiu jūsų leidi
mo įtraukti jį į rekordus.

KELLY- Gerai. Suprantu, kad 
jūs pageidaujat jums skirtų 
klausimų labiau nei ko kito.

SIDZIKAUSKO pareiškimas 
apie padėtį Baltijos kraštuose 
yra 22 puslapių. Po istorinės 
dalies, kaip Baltijos valstybės 
buvo smurtu Sovietų Sąjungos 
užgrobtos, ryškinami rusifikaci
jos faktai:

— Viltys, kad nauja des- 
talinizacijos banga suteiks ko
kias nuolaidas estų. latvių bei 
lietuvių tautiniam interesam, 
nebuvo įvykdytos. Priešin
gai, ryšium su partijos nauja 
programa, priimta XXII partijos

ATEITININKŲ
Šiais metais liepos 3 ir 4 die

nos savaitgali, burdamiesi kon- 
gresan Tcrcnte. Kanadoje, pa
ėmė ateitininkai- Kongrese da
lyvaus mūsų du 'vyskupai V. 
Brizgys ir Pr. Brazys.

Kongrese mišias šeštadieni, 
liepos 3 d., laikys vysk. Pr. 
Brazys. Jų metu bus meldžia
masi už mirusius ateitininkus. 
Iškilmingos mišios sekmadieni, 
liepos 4 d., bus aukojamos vys
kupo V. Brizgio-

Dr- Girniaus ir dr. Sužiedėlio 
paskaitos bei rezoliucijos pri
ėmimas dėl religijos persekio
jimo Lietuvoje duos kongresui 
atspalvį, kuris rengiamas šū
kiu: Atvirybė laikui, ištikimy
bė idealui. • •

Kongreso menine atrakcija 
tenka laikyti mūsų iškilaus jau
no muziko Dariaus Lapėno ~ pe

kapeikas visai nusilakdavo. Tai 
būdavo baudžiavos laikais . ži
loje senovėje buvo kiek skir
ti a giau. kc! r.eisrivyravo iš Len
kijos at teštoji baudžiava.

Tiek aš įsimenu apie Kalne
lį. ir taj parašiau pakartotinai 
pe?. kaišęs Lietuvių enciklope
dijoje trumpai paminėtą mūsų 
Ka ne i. Tai juk mūsų Lietuvos 
kątncLj, kurio kiekviena sauja, 
anot poe^o Kazio Inčiūros, 
mums tokia prie širdies, 
miela ir už auksą brangesnė. 

kongrese 1961 spalio mėnesį 
Maskvoje, Baltijos valstybės 
buvo pasmerktos padidintai ru
sifikacijai. Nauja partijos prog
rama pabrėžė: (1) “Sienos tarp 
SSRS sudarančių respublikų pa
laipsniui netenka savo buvu
sios reikšmės”; (2) “komunisti
nė struktūra žymi naują pako
pą raidoje tautybių santykių 
su SSRS, ligi bus pasiekta pil
na tautinė vienybė”; (3) “rusų 
kalba iš tikrųjų tampa bendra 
susipratimo ir bendradarbiavi
mo priemone tarp visų SSRS 
žmonių”; (4) “auganti komuniz
mo statyba skatina nuolatini 
treniruoto personalo pasikeiti
mą tarp tautybių”.

Sovietinė sistema tautinės 
dvasios išraiškai nuslopinti 
tarp Baltijos gyventojų yra 
sunkiai įtikima dvidešimtame 
amžiuje . .. Norėčiau čia la
bai trumpai suminėti kitas ru
sifikacijos priemones. Būtent:

(1) Prievartinė asimiliacija. 
Stalino laikais, vartodami šū
kį “tautinė ferma, socialistinis 
turinys”, Kremliaus valdovai

KONGRESAS
cialiai kongresui parengtus kū
rinius. kuriuos išpildys solistai 
Prudencija Bičkienė. Jonas Vaz- 
nelis ir pianistė Kepalaitė.

Jau laikas ateitininkams de
rinti atostogas su liepos mėn. 
pirmomis savaitėmis, kad be 
didelių rūpesčių galėtų kongre- 
san atvykti. Norintiems nakvy
nės. ja pasirūpins torontiečiai. 

Dr. A. Klimas (k) skaito memorandumą Philadelphijos miesto valdybos atstovui M. Osser (d), JAV LB Ta
rybos sesijos metu. Viduryje matosi St. Luiys ir O. Ivatkienė Nuotr. V. Gruzdžio

leido Baltijos tautinių kultū
rų manifestacijas grynai folk
lorinio pobūdžio (liaudies šo
kius, liaudies dainas, tautinius 
drabužius). Chruščiovo laikais 
šūkis aptemo, ir net folkloristi
nės lietuvių, latvių, estų kultū
ros fermos palaipsniui iškrei
piamos ir sovietinamos”.

Visos esmingesnės estų, lat
vių ir lietuvių tautinių kultūrų 
bei tautinio gyvenimo manifes
tacijos yra griežtai uždraustos 
kaip “buržuazinės liekanos”. 
Baitijos valstybių istorijos per
rašomos ir klastojamos. už
draustas pasididžiavimas tauti
ne praeitimi ar tautiniais hero
jais ar priminimas pozityvių 
tautinės nepriklausomybės lai
kotarpio laimėjimų.

Nusikalstantiem prieš rusiš
kąjį imperializmą gresia rūsčios 
bausmės. Priešingai įve-ias 
garbinimas ypatingai mokyklo
se viso, kas rusiška, rusų tau
tinių herojų, net tokių reakci
nių carinių generolų kaip Su
vorovas ar Kutuzovas-

Lietuvos komunistų partijos, 
kuri yra Sovietų komunistų par
tijos padalinys, pirmasis sekre
torius ne eniai ragine Lietuvos 
komunistų partiją “skiepyti 
daria Žmonėse meilę ir pagar
bą didžiajai rusų tautai" ir 
“y/atinąą dėmesį kreipti i ru
sų kalbos mokymą J", nes ši 
kalba vra “didelėm reikšmės 
sustiprinti draugiškumui tarp 
sovietinių tautų“, šis prievarti
nis “meilės ir pagarbos” paver
gėjai skiepijimas yra Maskvos 
politika nuo pat Baltijos vals
tybių okupacijos . ..

(2) Vienosios tarnybos. R u - 
su kalba vyrauja paštuose, ge
ležinkeliuose. aeiodromuose ir 
autobusuose. Negalima pasiųsti 
net registruoto laiško, jei ne
bus adresuota rusiškai.

• (3) Mokyklos ir tei mai. Sta
lino laikais buvo taisyklė-var
toti krašto kalbą. Chruščiovas 
šia taisykle panaikino. Daugu
mas meky kilnių vadovėlių yra 
vertiniai iš rusų ka’bos. Kiek- 
vie <a mckyk’a turi _avo “Leni
no kampelį", savotišką švento
vę, kurioje yra garbinama “di
džioji Tėvynė".

Apgyvendinimo tarnybos vado
vas V. Aušrotas (34 Waller Av., 
Toronto 3, Ont. Canada, telef. 
763-1957) jau suregistravo tuos 
tc-rcntiečius. kurie užleis savo 
laisvus kambarius kongreso 
svečiams. Pastogės reikalingie
ji svečiai nedelsdami turėtų 
kreiptis pas V. Aušrotą.

Kongreso Rengimo Komitetą 
sudaro Toronto ateitininkai, 
pirmininkaujant dr J. Sungai- 
lai. Asta

(4, GUM (valdžios parduotu
vėse) daugumas pardavėjų ru
sai. Jei pirkėjas, kaip buvo pra
nešta iš Vilniaus, nesuprantą 
ar nenori kalbėti rusiškai, jis 
išgirsta atsakymą: “Jūs geriau 
keliaukite į Sibirą ar į savo 
mylimą Ameriką. Šis miestas 
yra mūsų nugalėtas, tai mes ir 
vartojame čia savo kalbą”.

(5) Visos konferencijos ir vie
ši susirinkimai, kur dalyvau
ja kokis rusas, vartoja rusų 
kalbą-

(6) Daugelis gatvių, skverų 
ir aikščių Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos sostinėse ir kai ku - 
riuose šių kraštų didesniuose 
miestuose gavo naujus vardus, 
rusiškai užrašytus.

17) Daugelis kolchozų, soveho- 
zų. pramonių įmonių, pavadinti 
rusiškais vardais- Lietuvoje, 
pvz.. yra 59 “Lenino kelio” 
kolchozai, 32 “černiakovskio". 
17 “Kalinino". 22 “Ždancvo". 
25 “Mičurino”, 14 “Kirovo”, 
10 “Capajevo". 9 "Dzeržins
kio” ir 1.1.

18) Mokytojai, administraci
jos tarnautojai yra verčiami 
prenumeruotis rusų knygas ir 
laikraščius.

(9) Lietuvos fabrikų gami
nami dviračiai ar radijo apara
tai vadinami rusų vardais — 
“Viatka", “Volkov". “Orlio- 
nok”. “Lastočka".

(10) Universitetuose ir kito
se aukštojo mokslo įstaigų, e 
Baltijos valstybėse yra įvesti 
daugelis paralelių kursų ru.-ų 
kalba.

(11) Partijos ir valdžios orga
nai Baltijos “respublikose” pa
laipsniui stiprinamos rusais. 
Pvz. 1:164 Lietuvoje iš 123 ko
munistų partijos centro komi
teto narių 40. arba 32.5 proc. 
buvo rusai. Okupuotos Lietu
vos aukščiausiame soviete iš 
290 “deputatų" 64 yra rusai. 
“Vyriausybėje" tarp 29 narių 
9 yra rusai-

Panaši padėtis yra Latvijoje. 
Iš Latvijos komunistų partijos 
centro komiteto 121 nario. 51 
buvo rusas. Aukščiausiame so
viete iš 310 “deputatų" 66 bu
vo rusai- Okupuotos Latvijos 
“vyriausybėje” iš 28 narių yra 
20 latviu, bet jie visi yra gi
mę Rusijoje

(bus daugiau)

— ALT-bos Chicagos skyrius 
paskyrė Rezoliucijoms Remti 
Komitetui 50 dol. auką, ši or
ganizacija kasmet paremia šį 
taip svarbų darbą pinigine pa
rama.

— Prof. K. Pakšto pamink
lo šventinimo proga Vida Tu- 
masonienė paaukojo 10 dol- 
monografijai išleisti. Paminklas 
jau yra pilnai apmokėtas, bet 
monografijai pinigų dar trūks
ta. Jei kas norėtų savo auka 
prisidėti prie monografijos iš
leidimo. aukas prašome siųsti: 
Pakštas Fund, c/o J. Mikaila, 
16870 Stoepel. Detroit. Mich. 
48221.
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Vieno
Nesitenkinkime vienu Wash- 

ingtono žygiu. Vienas žygis ne
reiškia, kad kova laimėta. Ne
sitenkinkime vietinėm demon
stracijom ir vizitais birželio 15 
d. proga. Šitokie užsimojimai 
turi mažo atgarsio, jei jie tik 
vietinio pobūdžio. Negana pa
demonstruoti ties miesto rotu
še arba aplankyti valstybės gu
bernatorių- Keista, kad ir mū
sų veiksniai tik planuoja vizi
tus Į valstybės departamentą. 
Kur tie moksliniai veikalai at
kirsti sovietų melui? Kur tos 
masinės demonstracijos atsver
ti 25 metų okupacijos makabe- 
riškus festivalius Vilniuje ir 
Kaune? Jų nėra, ir matyti, kad 
ir nebus ... jeigu .. .jeigu, ne
atsirastų partizaniško aktyvo, 
kuris užpildytų politinę tuštu
mą. '

Jeigu per tris savaites suge
bėjome suburti per 2000 lietu
vių demonstracijai, jeigu suge
bėjome laimėti vizitą Baltuo
siuose Rūmuose ir. pas Atstovų 
Rūmų pirmininką, jei sugebė
jome iškelti Lietuvos reikalą
per televiziją, 10 radiofonų ir 
keliasdešimt laikraščių; jei suge
bėjome rasti santarą tarp įvai
rių ideologinių bei pasaulėžiū
rinių įsitikinimų lietuvių, taigi 
nebijokime užsimoti didesniam 
žygiui.

1965 metai yra ypatingai 
reikšmingi lietuviams; šiais me
tais sukanka krašto pavergimo 
dvidešimtpenktmetis. Kaip 
tik šiais metais reikia kelti Lie
tuvos bylą Jungtinėse Tautose; 
1965 m. turime geriausią pro
gą tai padaryti. Privalome 25 
metų okupacijos proga pristaty
ti Lietuvos bylą U-Tantui ir 
Jungtinių Tautų dvidešimt ketu- 
riųjų komitetui- Taipogi turime 
prasimušti pro tylos sąmokslą 
ir masiškai imponuoti tiek Jung
tinėm Tautom, tiek JAV politi
niam sluoksniam. Neatidelioki- 
me šito ilgai svajoto veiksmo. 
Jeigu jo dabar neiškelsime, 
tai kada iškelsime? Dar po 25 
metų, kai Lietuvos okupacijos 
50 metų vergiją sukaks? Jei 
iš viso keltinas Lietuvos reika
las. tai būtinai šiais metais.

Gal klausiate kaip mes, lie
tuvių visuomenė, galime vykdy
ti šitą milžinišką uždavinį. Kon
krečiai, rudeniop, t.y. lapkričio 
mėnesi, kada J.T. sesija atsida-

PAGERBTAS
Retai asmenybei, Lietuvos 

knygnešiui Anicetui Bubeliui 
švenčiant 90-tąji gimtadieni, ge
gužės 2 d. Chicagoje Visų šven
tųjų parapijos salėje buvo su
ruoštas pagerbimas — banke
tas, kurio metu buvo pagerb
tas ir kitas žymus veikėjas — 
K. Rubinas. LRKSA 33-čios kp. 
valdyboje išbuvęs 50 metų.

Sukaktuvininkus sveikino 
raštu vysk. V. Brizgys, gen. 
kons. dr P. Daužvardis, kons. 
A- Simutis, Balfo reikalų v-jas

Chicagoje paregbiant knygnešį. Iš k. j d. K. Žebrauskienė, kun. P. Patlaba, U. Babelienė, A. Bubelis, L. ši 
mutis, M. Rubinienė, K. Rubinas, kun. A. Stanevičius; stovi K. Bružas, J. Skeivys, dr. J. Reinys, P. Kurzi
kauskas. dr. V. Simaitis, p. Srupšienč, B. Macevičius, P. Zelba, J. Litvinas, V. Žilinskas.
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žygio neužtenka
Algirdas Budreckis

ro, galime suruošti milžinišką 
lietuviy manifestaciją Madison 
Square Garden, New Yorke ku
rtame dalyvautu tarp 15 ir 20 
tūkstančię lietuviu. Skaičius į- 
manomas, nes buvo tiek lietu
vių per pasaulinės parodos Lie
tuvių Dieną.

Masinė manifestacija šiaip 
reiškštųs: būtų politinis mitin
gas, kuriame kalbėtų mūsų Lie
tuvos pavergimo klausimu mū
sų politikai ir kai kurie Afroa- 
zijos vadai ar atstovai. Į ma
nifestaciją būtų kviečiami JAV 
valstybininkai bei Jungtinių 
Tautų atstovai. Susirinkimas 
priimtų peticiją arba rezoliuci
ją iškelti Lietuvos klausimą J.T. 
Ši peticija kartu su moksliniu 
memorandumu būtų suteikta U- 
Tantui, 24-iųjų komitetui bei 
kiekvienai JT. atstovybei.

Demonstracijos tikslas būty 
veikti pasaulio opiniją per 
laikraščius, radiją ir kitas prie
mones. Iškelti Lietuvos bylą 
tarptautinėje arenoje. Masinis 
lietuvių pasireiškimas paremtų 
moraliai ir psichologiškai mūsų 
veiksnių pastangas daryti Įta
ką į atatinkamas vyriausybes. 
Masinis demonstravimas duotų 
mūsų bylai masinio pritarimo 
foną.

Iš kiekvieno lietuvio būtų 
reikalaujamas jo dalyvavimas 
manifestacijoje, jo piniginė au
ka (visa manifestacija atsieitų 
25.000 dol., t.y. mažiau kaip P. 
P. Lietuvių Diena), ir jo talka 
paraginti kitus lietuvius prisi-

Filisterių Skautų Sąjungos suvažiavimo rezoliucijos
FS S suvažiavimas, įvykęs 

1965 m. gegužės 29-31 d.d. Cle- 
velande, priėmė šias rezoliuci
jas.

1- Skatiname visus FSS na
rius bei visus skautus ir skau
tes neužleisti savo pareigos tė
vynei. šių 25-jų Lietuvos oku
pacijos metinių proga ragina
me visus skautų ir skaučių va
dovus sustiprinti savo tikėji
mą Lietuvos laisvės prisikėlimu 
ir tą tikėjimą įdiegti mūsų jau
nimui. Kviečiame sueigų, minė
jimų. stovyklų ir suvažiavimų 
progomis prisiminti šią tragiš - 
ką sukakti ir ją atitinkamai pa-

KNYGNEŠYS
kun. L. Jankus, inž. A. Rudis 
ir kiti; žodžiu sveikino visuo
menininkas dr. VI. Šimaitis, 
LB vardu Br. Macevičius, Bal
fo V. Žilinskas prie sveikinimų 
pridėdamas ir po knygą dova
nų; susivienijimo kuopų atsto
vai: J. Litvinas. P. Zeiba, Srup- 
šienė. P. Kurzikauskas.

Pagrindinę kalbą pasakė ir 
K. Rubinui įteikė dovaną Leo
nardas Šimutis- Programai va
dovavo K. Bružas- 

dėti prie manifestacijos, šitam 
uždaviniui organizuoti galėtu
mėm atgaivinti gegužės 15 d. 
žygio aktyvus įvairiose koloni
jose ir juos išplėsti. Iš buvusių 
žygiuotojų New Yorke galėtu
mėm sudary ti koordinatą, kuris 
sudarytų reikalingas komisijas 
ir kuris sukviestų talkon visuo
menės veikėjus, organizacijas 
ir veiksnius, šitą sąjūdį galėtu
mėm pakrikštyti Lietuviai už 
nepriklausomybę — Lithua
nians For Independence. Jo 
spontaniškumas rastų pritarimo 
lietuviuose ir darytų įtakos sve
timtaučiams-

Švaistant šitą pasiūlymą, no
rima priminti vieną klausimą: 
Jei ne šiais metais, tai kada? 
Jei ne mes patys, tai kas? Są
žiningai pasvarstykite Šiuos 
klausimėlius ir tik tada duoki
te savo sprendimą.

Amerikos Lietuvių Studentai 
ir Organizacijos už Laisvę, New 
Yorko lietuvių visuomenei pri
tariant, imasi iniciatyvos su
šaukti visuomenės susirinkimą 
š.m.- birželio 25 d. 8 vai. vak.
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne, aptarti masinei ma
nifestacijai už Lietuvos bylos 
iškėlimą Jungtinėse Tautose, iš
plėsti šio žygio bazę ir suorga
nizuoti atitinkamą centrinį apa
ratą New Yorke vykdyti šiam 
užsimojimui. Į susirinkimą kvie
čiami visi visuomenininkai, or
ganizacijos. pavienys veikėjai, 
politiniai vadai ir veiksnių at
stovai. Amerikos Lietuvių Stu
dentai ir Organizacijos už Lais
vę kreipiasi į organizacijų cen- 

minėti.
2. Tikime, kad Lietuvių Ben

druomenė yra pagrindinė orga
nizacija. jungianti visus lietu
vius į bendrą darbą lietuviškai 
kultūrai ugdyti ir mūsų tauti
nei egzistencijai užtikrinti. Įpa
reigojame visus FSS narius būti 
ne vien pasyviais LB rėmėjais, 
bet aktyviais darbuotojais LB 
rėmuose.

3. Džiaugiamės ASS ir FSS 
valdybų užsimojimu išleisti A- 
kademikių Skaučių Draugovės 
ir Korp! Vytis programinį vado
vą. prof. Stepono Kolupailos 
monografiją ir skautiškų dai - 
na plokštelę. Raginame FSS na
rius šiuos užsimojimus paremti 
ir teikti visokeriopą paramą jų 
vykdytojams: filisteriams Liū - 
tui Griniui, dr. Jurgiui Gimbu
tui ir Vytautui Mikėnui.

4. Dėkojame filisteriams ir 
studentams skautams, kurie ak
tyviai Čirba Seserijos ir Broli
jos vadovų eilėse. Raginame 
visus filkterius savo vietovė
se darbu prisidėti prie Lietu - 
vių Skautų S-gos vienetų veik
los. Remiame evoliucines LSS 
reformas kurios vykdomos lie
tuviškos skautybės principų 
šviesoje.

5- Sveikiname Akademinio

Dr. J. Girniui (v.) Bostone gegužės 22 buvo surengtas 50 metų minėjimas, čia jį matome besikalbantį su dr.
P. Kalade (k.) ir dr. J. Novickiu (d.) Nuotrauka B. Kerbelienės

“GIEDRA” SKELBIA ROMANO KONKURSU
Korporacija “Giedra” ir Vy

resniosios giedrininkės skelbia 
romano konkursą šiais nuosta
tais:

1. Premijuojamas tikrai lite
ratūriškai vertingas kūrinys.

2. Premijos dydis — S1000 
(tūkstantis del.). Premija neda
loma.

tro valdybas bei vietines val
dybas įgalioti atstovus šiam 
susirinkimui.

Skautų Sąjūdžio Garbės Narį 
prof- Igną Končių jo 80-jo gim
tadienio proga.

6. Džiaugiamės JAV Atlanto 
Rajono skautų tėvų pastango
mis nupirkti skautams stovyk
lavietę. Raginame visus FSS na
rius šį jų užimojimą paremti 
pinigine auka.

7. Reiškiame padėką ir pa
garbą tiems FSS nariams, ku
rie pasižymi reikšmingais dar
bais lietuviškame visuomeninia- 
,me gyvenime, ypatingai Lltua- 
nus redaktoriui dr. Tomui Re- 
meikiui ir pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso rengimo ko
miteto pirmininkui Algiui Zapa- 
rackui.

8. Raginame visus skautus 
ir skautes remti skautiškąją 
spaudą — Skautų Aidą ir Mū
sų Vytį. Šių žurnalų redakto
riams v.s. Antanui Saulaičiui ir 
fil. Vytautui Germanui reiškia
me padėką už įdėtą darbą-

9. Dėkojame šio suvažiavimo 
rengėjams, prelegentams, meni
nių programų dalyviams, ir su
važiavimo darbus koordinavu
siai FSS Centro Valdybai, ypa
tinga ijos pirmininkui dr. 
Stepui Matui.

10. Sveikiname naują FSS 
Centro Valdybą ir skatiname 
visus FSS narius remti CV jos 
užsimojimuose.

Visuomenes žiniai
Šiluvos koplyčios Washingto- 

no Šventovėje ruošti komitetas 
tarėsi su šventovės vadovybe 
dėl koplyčios šventinimo laiko.

Mancnn. kad kpplyčia jau 
bus įrengta 1966 metų vasarą. 
Todėl koplyčios dedikacija yra 
numatyta Darbo dienos savait
gali. rugsėjo 3-5 dienomis. To
mis dienomis taip pat Washing
tone šaukiamas pasaulio lietu
vių religinis kongresas.

Tad visos organizacijos pra
šomos tomis dienomis (rugsėjo 
3-4-5 d.d., 1966 m.) nieko ne
ruošti. kadangi visa visuomenė 
kviečiama į Washingtona koply
čios dedikacijai ir pasaulio lie
tuvių religiniam kongresui. 
Ruoškimės visi į šį grandiozinį 
lietuvių sąskridį Washingtone 
1966 m. Prel- Jonas Balkūnas

Religiniam Kongresui Ruošti 
Komiteto pirmininkas

3. Romano pagrindinė vei
kėja turi būti stipraus charak
terio lietuvė moteris..

4- Kūrinys turi būti parašy
tas mašinėle, ne mažesnis kaip 
200 romaninio formato pusla
pių-

5. Kūrinys pasirašomas slapy
vardžiu. Atskirame, uždarame 
voke turi būti pažymėta: a)tik- 
roji pavardė ir vardas, b)adre- 
sas ir telefonas, cjkūrinio ant
raštė. d) autoriaus slapyvardis.

6. Kūrinius siųsti: “Giedros” 
romano kon-kuro komisijai, 
6621 So. Troy Ave., Chicago 
Ill., 60629.

Patersone, N.J. prie lietuvių bažnyčios padaryta graži aikštelė. Joje pastatyta lietuviškas kryžius, kurį pa
dirbo Paulius Jurkus. Kryžiaus ir naujų pastatų šventimas įvyks birželio 13, sekmadienį, 4:30 vai. popiet, 
šventins Patersono vyskupas James J. Navagh.

7. Kūriniai turi būti prisiųs
ti ne vėliau kaip 1966 m. bir
želio 30 d. (pašto antspaudo da
ta).

8. Konkurso komisiją suda
ro: Kazys Bradūnas, Česlovas 
Grinevičius, Dalia Kucenienė, 
Izabelė Motskaitienė, Juzė Vai
čiūnienė.

9- Autorius, laimėjęs šio kon
kurso premiją, be papildomo 
honoraio pirmosios laidos tei
ses perleidžia vyresniosioms 
giedrininkėms ir ‘ ‘Giedros’ ’ 
korporacijai

10. Rankraščiai. nelaimėję 
konkurso, grąžinami autoriam.

Dayton, Ohio
Trijy Kryžių šventovė sv. 

Kryžiaus parapijos sodyboje 
pradėta statyti gegužės 28 d. 
Statybos darbus atlieka Valeri
jonas Sodeika iš Chicagos. 
Šventovės projektą padarė ar
chitektas Alfredas Kulpavičius. 
Kryžių statulėles dirbo V. Kul
pavičius iš Woodhaven, N. Y. 
šventovės šventinimas prama
tytas birželio 27. šventins vysk. 
V. Brizgys- Šventove domisi ir 
nelietuviai, nes tai bus pamink
las kankiniams už geležinės 
uždangos.

Juozas ir Ada Sinkevičiai ge
gužės 29 atšventė vedybinio gy
venimo sidabrinę sukaktį. Jie 
yra pirmieji Šv. Kryžiaus para- 
piečiai, kurie sukaktuvinėse mi
šiose priėmė komuniją abiem 
pavidalais.

Kun. Leonas Praspalius, bu
vęs ilgametis Šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas, yra susir
gęs ir gydosi Gerojo Ganyto
jo ligoninėj dr. Ed. Drukteinio 
priežiūroje.

Daytono Liet. Vyčių kuopa 
birželio 20 d. rengia tradicinę 
gegužinę — lietuvių dieną.

Jonas Jaškauskas laimėjo 
Laiška; Lietuviams rašinio ant
rąją premiją:

Šv. Kryžiaus parapijos meti
nis parengimas, vad “Garden 
Party”, bus liepos 17 ir 18 pa
rapijos sodyboje. Tai gera pro
ga apylinkių lietuviams susitik
ti ir pabendrauti.

Aldona Masilionytė gegužės 
30 d. baigė Julienne aukš. mo
kyklą su pasižymėjimu. Aukš- 
tesnią mokyklą baigė dar šie 
lietuvių kilmės vaikai: Juozas 
Walusis, Tomas Goldikas. Ja- 
neta Veigel ir Julija Strozdas.
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PO METŲ LAIŠKI RAŠO JAU LIETUVIŠKAI
Dar mokslo metams nepasi

baigus vienas iš lietuvių salezie
čių — kun- Petras Urbaitis at- 
vyKo iš Castelnuovo lietuvių 
mokyklos į Ameriką parinkt au
kų. Svečias pastoviau apsistojo 
Chicagoje, bet šiuo metu yra 
atvykęs į New Y orką ir apsi
lankė “Darbininko” redakcijo
je. Iš malonaus svečio teko pa
tirti nemaža žinių apie lietuvių 
saleziečių 'veiklą jaunimo švie
timo ir auklėjimo srityje-

Lietuviška mokykla arba pro
gimnazija su spaudos studija 
įkurta 1952 m. Castelnuovo 
miestelyje, saleziečių įsteigėjo 
šv. Jono Bosco gimtinėje. Mo
kykla šiemet liepos 20 Įžengs i 
keturioliktuosius veiklos me
tus. Paskutiniuoju laiku lietu- 
■viai saleziečiai įsigijo ir vasa
ros stovyklos namus Italijos’ Al
pėse, Matterhonno apylinkėje. 
An-tey St. Andre bažnytkaimy
je, 1080 metrų aukštumoje.

Tiek mokslo metų, tiek atos
togų laikotarpiuose per šias 
abi saleziečių įstaigas yra perė
ję būriai lietuviško jaunimo ir 
pasinaudoję religiniu, tautiniu 
'ir profesiniu lavinimu. Patalpos 
nedidelės ir gali talpinti tik 60 
berniukų. Paskutiniuoju laiku 
moksleivių skaičius ypač padi
dėjo, kad net sunku juos visus 
sutalpinti. Svečias pastebėjo, 
kad daugiausia moksleiviu at
vyksta iš Anglijos, nes šiuo me
tu pačioje Italijoje lietuvių šei
mų yra likę labai maža.

Kun. Petras Urbaitis. 20 me
tų praleidęs Kinijos misijose, 
šiuo metu taikina prie Castel
nuovo lietuviškos mokyklos. 
Dešimtis saleziečių pedagogų 
deda 'visas pastangas, kad lie
tuviams berniukams sutelktų 
kuo geresni visokeriopą švieti
mą ir auklėjimą. Daugumas ber
niukų pas saleziečius pasilieka 
per eilę metų, kur turi progos 
mokytis, prasilavinti spausdini
mo darbe, o vasaros metu gali 
pasinaudoti stovyklomis, dau
giausia Alpių kalnuose.

Toliau savo pokalbyje sve
čias pastebėjo, kad šio atsilan
kymo proga jis nori išreikšti 
visų Castelnuovo lietuvių moks
leivių bei Tėvų saleziečių dė
kingumą JAV-bių lietuviams 
už iki šiol teiktą paramą, bet 

Kun. Petras M. Urbaitis su šv. Domininko Savio gimtojo namo savininkais 
ir giminaičiais

taip pat pasidalinti ir su ne
mažai slegiančiais rūpesčiais.

Pragyvenimas Italijoje pasku
tiniuoju laiku žymiai pabrango- 
Vien tik vienos dienos maistui 
tenka išleisti pusantro dolerio 
asmeniui. Gi kai tenka paval
gydinti 60 berniukų, tai meti
nės maisto išlaidos siekia per 
32.000 dolerių. Tai stambi ir 
viršininkams nuogąstį kelianti 
suma, o kur dar kitos bendra
bučio mokyklos, vasaros stovy
klos išlaikymo išlaidos.

Nors moksleivių skaičius di
dėja. kun. P. Urbaitis apgailes
tavo, kad bent tuo tarpu bend
radarbių skaičius neauga. Prie
šingai — šie pastarieji vis nu- 
trupa iš rėmėjų sąrašo ar tai 
paties gyvenimo išbraukti, ar 
iš nuovargio patys pasitraukda
mi. Pati saleziečių mokykla jo
kių pajamų neturi ir gali išsi
laikyti vien tik iš tautiečių dos
numo.

Gali kilti klausimas, ar ši Ita
lijoje lietuvių saleziečių vado
vaujama mokykla duoda kokios 
naudos. Į tai kun. P. Urbaitis 
atsakė, 'kad konkretūs vaisiai 
yra tiesiog apčiuopiami. Šalia 
teikiamo mokslo ir auklėjimo 
bei specializavimosi spaustuvės 
darbuose, Castelnuovo lietuviš
kame židinyje lietuvių kalba 

Vysk. Pr. Brazys, MIC, pas saleziečius Italijoje. Ten jis teikė sutvirtinimo 
sakramentą.

yra vienas tarp svarbiausių tiks
lų.

Apie trečdalis berniukų i 
mokyklą atvyksta savo tėvų 
kalbos beveik visai nemokėda
mi. Kiti dar šiek tiek kalba lie
tuviškai, bet su stipriomis sve
timų kalbų įtakomis ir priemai
šomis. Nors pradžia sunki, bet 
jau apie Kalėdų šventes naujo
kai pajėgia ne tik ką nors dau
giau pasakyti, bet ir įsijungti į 
ilgesnes diskusijas lietuviškai- 
Palaipsniui darant pažangą, 
vaikai sugeba net gana gera 
kalba parašyti namiškiams lie
tuviškus laiškus, o po Velykų, 
net ir sudėtingesnių temų raši
nius.

Trylikos metų patirtis liudi
ja, kad net po vienų mokslo 
metų, devynių mėnesių laiko
tarpyje jaunuoliai pasiekia re
zultatų. kuriais tikrai gali pasi
džiaugti tiek jų tėveliai, tiek 
mokyklos rėmėjai bendradar - 
biai. tiek patys auklėtojai sale
ziečiai.

Svečias pastebėjo, kad lai - 
mingai pavyko surasti laivų 
bendrovę, kuri ji patį su visų 
knygų kroviniu apsiėmė per At
lantą pervežti veltui kaipo lai
vo kapelioną. Taigi, surinktos 
aukos visoje pilnumoje galės 
būti skiriamos mokyklai.

Nauja LB apylinke
New London, Conn- Gegužės 

16 d. Eduardo Kukučio ūkyje, 
Oakdale. Ccnn., susirinkę apy
linkių lietuviai po atviru dan
gumi, gražiai praleido sekma
dienio popietę ir Įsteigė L. B. 
apylinkę. Susirinkimą iniciato
rių vardu pradėjo St. Miknius. 
Piimininkavo J. Jasys. sekreto
riavo A. Pakštienė. Hartfordo 
lietuviškos radijo valandos ve
dėjas ir aktyvus L.B. veikėjas 
Algis Dragūnevičius. atvykęs 
su savo tėveliais, kalbėjo apie 
L.B- ir painformavo apie Hart
forde rengiamą birželio 20 d. 
Pabaltijo okupacijos minėjimą, 
protesto demonstracijas ir pla
taus užsimojimo hartfordiečių 
tuo reikalu žygius. Hartfordie
čių išlaidoms padengti susirin
kusieji suaukojo 59 dol. į nau
josios L.B. apylinkės valdybą 
išrinkta inž. Gedeminas Vil- 
džius. dail. A. Pakštienė ir agr. 
St. Miknius. Kontrolės komi- 
sijen įeina: B. Kondratas, A- 
Giedraitis ir H. Vaitaitis. Sėk
mės!

Stasio Mikniaus kaip moks
linių straipsnių koautoriaus pa
vardė jau antrą kartą pasiro
do su dr. A. Scriabinc ir kt., 
Amerikos farmakologijos ir 
eksperimentinės terapeutikos 
žurnale. P>e to. tie straipsniai 
išleisti atskiromis brošiūromis. 
St. Miknius dirba kaip techni
kas Pfizerio bendrovės tyrimų 
centre Groton. Conn., bendro
sios farmekologijos skyriuje ir 
tiria nau;? vaistų veikimą į šir
dį ir į kraujo apytaką. Kiek 
anksčiau panašiai yra pasiro
džiusi ir Balio Kondrato pa
vardė. kuris taip pat dirba kaip 
technikas tame pačiame Pfize
rio tyrimų centre. Jurg. Ežer.

šv. Antano gimnazijos mokiniai, šiemet baigią gimnaziją. Pirmoj eilėj iš kairės: Vytautas Valiukas, Vytau
tas Mykolaitis, IV klasės auklėtojas T. Jonas Dyburys, O.F.M., Raimundas Ramonas ir Denis Nadas. Antroj 
eilėj iš kairės: Gintautas Miceika, Rikardas Baliūnas, Algimantas Rutkauskas, Benediktas Budrevičius, Arū
nas Bagdonas, Kenetas Bernotas ir Leonas KHmaitis. Nuotr. B. Kerbelienė.s

Toliau kun. P. Urbaitis išreiš
kė ypatingą padėką Balfui, ku
ris paskutiniu laiku paskyrė 
mokyklos reikalams tūkstantį 
dolerių, o taip pat pasižadėjo 
ir toliau bendradarbiauti mo - 
kyklos išlaikymo reikaluose. 
Balfas kaip iki šiol, taip ir to
liau priims pinigines aukas sa
leziečių mokyklai ir išduos pa
žymėjimus dėl nurašymo iš pa- 
jaminių mokesčių. Aukas gali
ma siųsti per Balfą (105 Grand 
St.. Brooklyn. N. Y. 11211) ar
ba tiesiog kun. P Urbaičiui į 
jo laikiną Amerikoje apsisto
jimo 'Vietą (2421 W. 45th St.. 
Chicago. Ill- 60332). KBč.

BALFAS GEGUŽYJE
Pajamos ir išlaidos

Gegužio mėnesyje Balfas ga
vo 4,075 dol., o išleido 9.579. 
Didžioji pajamų dalis buvo skir
ta ir jau išsiųsta Vasario 16 
gimnazijai. East Chicago at
siuntė 850 dol.. Bridgeportas 
100 dol. bendrajai šalpai. Iš 
kitur gauta po mažiau.

Be individualios ar instituci
jų šalpos didesnėmis sumomis 
centre buvo supakuota ir i už
jūrius išsiųsta 96 siuntiniai; iš 
jų 21 i Lietuvą. 70 į Lenkiją ir 
5 į Vokietiją. Tą siuntinių ver
tė siekė 4 tūkstančius dolerių.

Balfas parėmė tremtinių insti
tucijas.

Balfo Centro Valdyba gegu
žės 25 d. posėdyje paskyrė 
1.000 doleriu saleziečių moki
niams Italijoj ir 1000 dolerių 
Kclumbijcs Lietuvių Centrui, 
kur tarp kita ko bus apgyven
dinti neturtingieji Kolumbijos 
lietuviai. Tas Centras jau bai
giamas įrengti, keturi senukai 
jau ten gyvena Centrui vado
vauja kun. M. Tamošiūnas.
Liuksusinė Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė- .

Balfo Centro Valdyba su pa
sitenkinimu priėmė dr. J. K. 
Valiūno ir kun. L. Jankaus au
kas, už kurias jau baigiama 
spausdinti liuksusinė Sibiro lie
tuvaičių maldaknygė. Ji talpins 
šv. Tėvo Pauliaus VI laišką bei 
astuonių kardinolų įvadus. 
Tekste ofsetiniu būdu bus at
spaustas padidintas originalas 
ir jo angliukas vertimas. Meni
nį apipavidalinimą atliko dail. 
P O; mok kis.

ATOSTOGOS pranciškonų vienuolyno sodyboje Kennebunkport, Maine
BERNIUKŲ 15-loji 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 Brooklyno eis specialus autobusas lie
pos 2 d., 10 vai.

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 01046

SU A UGUSIEMS VASARY I E i E:
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:

Tel. (207) 967-2011

Mokslo mėty pabaiga šv. Antano 
gimnazijoje

Šv. Antano gimnazija Kenne- 
bunkporte mokslo metų pabai
goje paruošia leidinį Antonia- 
num, kuriame straipsneliais ir 
nuotraukomis parodomas mo
kyklos gyvenimas metų bėgyje. 
Toks leidinys jau baigiamas 
spausdinti pranciškonų spaus
tuvėje Brocklyne. Jis turi dide
lio formato 50 puslapių.

Mokslo metus gimnazija bai
gia birželio 12 d. Egzaminai 
prasideda birželio 8. Mokyklą 
šiemet baigia 11 mokinių- Ruo

ši knygelė nebus pardavinė
jama, bet su Balfo kvitu (tax 
deductible) pasiunčiama kiek - 
vienam, kuris birželio mėnesy
je paaukos Balfui bent porą do
lerių specialiai Sibiro tremti
nių šalpai. Aukos siųstinos i 
Balfo Centrą (105 Grand st.. 
Brooklyn. N.Y. 11211). Auko
tojas pažymi kad nori gauti 
liuksusinę Sibiro lietuvaičių 
maldaknygę. K. L J.

Hartford, Conn.
Birželio 1 d. Sv. Trejybės 

lietuvių parapijos bažnyčioje 
pasigaigė 40 vai. atlaidai ir re
kolekcijos. Juos pravedė tėvą-; 
dr. Tomas Žiūraitis, O.P.

Iškilmingos mišios ir kitos 
apeigos prasidėjo 7:30 vai. va
kare ir tęsėsi apie dvi valan
das. Mišias laikė jaunasis, tik 
ką Įšventintas (V.27) kunigas 
Henrikas Balčiūnas. Pamokslą 
pasakė ir palaiminimą suteikė 
Tėvas dr- Tomas Žiūraitis-

Per mišias giedojo muz. J. 
Petkaičio diriguojamas “Aido” 
choras. Po mišių lietuviškai at
kalbėta Visų šventųjų litanija 
ir kitos maldos bei atgiedotos 
giesmės.

Pabaigoje viduje bažnyčios 
buvo procesija. Eisenoje daly
vavo 27 lietuviai kunigai ir 
daug berniukų ir mergaičių.

Pamaldos buvo labai įspūdin
gus. Žmonės skirstėsi, lyg tai 
būtų buvę Lietuvoje didžiuo
siuose atlaiduose.

J. Bernotas. 

šiames mokslo metų baigimo ir 
išleistuvių iškilmės, į kurias at
vyks vysk. Pranas Brazys, M. 
I.C. Birželio 12 10 v. jis laikys 
mišias ir pasakys pamokslą. 
Tuojau po pamaldų gimnazijos 
salėje vyskupas įteiks gimnazi
ją baigusiems pažymėjimus. 
Bus įdomi meninė programa. 
Po jos vaišės.

Mokslo baigimo iškilmėje 
laukiama svečių iš visos Nau
josios Anglijos ir kitur. Norin
tieji dalyvauti vaišėse apie sa
vo atvykimą praneša iš anks
to.

Hew Haven, Conn.
Gegužės 19 netikėta mirtis iš 

gyvųjų tai po atskyrė Marijoną 
Piascik, kuri gyveno šios ko
lonijos priemiestyje Hamden. 
Nors velionė kurį laiką nesvei- 
kavo. bet dar aktyviai veikė 
šeimos tarpe.

A.a. Marijona paliko našlė 
su 5 mažais sūneliais ir dviem 
dukrelėm. Vaikus ji gražiai už
augino ir išmokslino. Niekuo
met nesiskųsdavo savo likimu, 
tik džiaugėsi matydama šeimą 
užaugusią. Buvo nepaprastai 
malonaus būdo ir geros širdies, o
Mokėjo kiekvieną užjausti var
guose ir nelaimėse.

Moterų Sąjungos 33-čios 
kuopos 'narės su savo pirminin
ke dalyvavo šermenyse. Lai
mingai palaidota gegužes 22 d. 
iš šv. Stanislovo parapijos baž
nyčios, kur atgiedotos egzc įvi
jos. ir trys kunigai aukojo mi
šias. Į kapus palydėjo gausi šei
ma, giminės jų tarpe sesutės E. 
Paurazienė ir M. Stantcn iš De
troit. O Paurazienė iš Chica
go. UI. brolis W. Valoney iš 
Tampa. Fla- draugės ir draugai 
bei kaimynai.

A-A. Marijona paliko liūdėti
2 dukras. 4 sūnus ir marčias.
3 sesutes ir vieną brelį. 13 
anūkų ir 9 proanūkus. Liūdin
čiai šeimai ir giminėm reiškia
me gilią užuojautą. Marijonos 
sielai tegul Aukščiausias sutei
kia amžiną atilsį. - M.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

IŠ VISUR
— Lietuvių Fondo Valdy

ba, atsidėkodama už “Darbinin
ko” parodytą Lietuvių Fondui 
dėmesį ir talką, iš 1964 paja
mų pa kyrė auką “Darbiniu - 
kui” paremti. ‘ Darbininko” re
dakcija ir administracija Lietu
vių Fondo Vadovybei už au
ką nuoširdžiai dėkoja.

— Dail- Adomo Galdiko kūri
nių paroda rengiama Los Ange
les mieste, šv Kazimiero mo
kyklos patalpose. Paioda atida
roma birželio 20. šv. Kazimiero 
parapijos ruošiamos dvylikto
sios metinės Lietuvių Dienos 
proga ir liks atidara lankyto
jams per Vuą savaitę. Parodos 
atidarymui atvyksta iš New 
Yorko pats dailininkas.

— Lietuvių Fondo narių sky
rius steigiamas ir Los, Angeles 
lietuvių kolonijoje. Iki šiol tuo 
reikalu informacijas teikia akt. 
Juozas Kaributas.

— Petras Jaras padarė pasi
kalbėjimą su Norwoodo klebo
nu kun. A. Abračinsku. At
spausdinant pasikalbėjimą Dar
bininke (nr- 36). netyčia buvo 
praleista autoriaus pavardė.

— T.J. Bružikas, S.J. atvyks
ta iš Brazilijos Š. Amerikon 
sveikatos sustiprinti. Pakėlė 
daug operacijų, daug metų sun
kiai darbavosi. Jam reikalingas 
ilgesnis poilsis. Nuo birželio 
pradžios iki lapkričio galo ne- 
besiųst jam laiškų i Sao Paulo, 
o adresuoti: 2345 W. 56th St- 
Chicago, Ill., 60636.
— Rūta Lee-Kilmonytė, Holly

wood. Calif.. Lietuvos vyčių or
ganizacijos narė, filmų ir tele
vizijos aktorė, vadovaus Lietu
vių vyčių seimo proga Įvyks
tančiam koncertui rugpiūčio 6. 
penktadieni. 8 vai. 30 min Pa
cific salėje. Statler Hilton vieš
butyje. Los Angeles mieste. 
Programą atliks solistė Pruden- 
cija Bičkienė iš. Evanston. Ill., 
ir komp. Broniaus Budriūno va
dovaujamas šv. Kazimiero pa
rapijos choras.

— JAV LB Washingtono 
apylinkė išsirinko naują valdy
bą. Pirmininkas Antanas Vasai- 
tis. vicepirmininkai Pr. Balta
kis ir L. Dambriūnas. sekreto
rė Vida Zubkienė ir iždininkė 
Daiva Barzdukienė. Pirmininko 
adresas: 7802 Temple St., Uni
versity Estates. Md.

— Lietuvių Fondo Taryba 
pakartotinai praneša, kad š.m. 
birželio 12 d. 12 vai.. Jaunimo 
Centre. Chicagoje. 5620 So 
Claremont Ave., šaukiamas LF 
narių metinis suvažiavimas. Su
važiavime kviečiami dalyvau
ti visi fondo nariai ir mūsų pla
čioji visuomenė, čia išgirsime 
fondo vadovybės svarbius pra
nešimus apie fondą. Sužinosim, 
kiek fondas jau yra paskyręs 
pinigų degantiem lietuviškiem 
reikalam, kokias fondas sutin
ka kliūtis ir kas reikėtų dary
ti. kad fondas sparčiau augtų ir 
daugiau turėtų pajamų užbrėž
tiems tikslams tenkinti. Nuo - 
širdžių LF rėmėjų ir jautrių lie
tuviškiems reikalams visuome
nininkų pasiūlymus, fondo su
aktyvinimo reikalu suvažiavi
mas sveikins, o fondo vadovybė 
vykdys. Gausingai dalyvaukime 
šiame suvažiavime ir visi prisi
dėkime prie LF greitesnio au
gimo-
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Vysk. P. Brazys sako pamokslą Los Angeles lietuviu bažnyčioje, parapijos kleboną J. Kučingį įvelkant į 
prelato rūbus gegužės 23. - Nuotr. L. Kaniausko

Iškilmes šv. Kazimiero parapijoje
Gegužės 16 buvo atžymėta 

kun. A. Vaikiškos 25 m. (kuni
gystės sukaktis. Po iškilmingų 
padėkos mišių salėje Įvyko jo 
pagergimas. Pietuose dalyvavo 
keletas kunigų ir daugybė šios 
kolonijos gyventojų. Apie ku
nigo A. Valiuškos biografinius 
bruožus kalbėjo skautų rajo
no vadas J. Pažėra, žodžiu svei
kino kleb. preL J. Kučingis ir 
organizacijų atstovai. Sukaktu
vininkas gavo daugybę sveiki
nimų raštu ir telegramomis. 
Skautai, kurių sukaktuvininkas 
yra kapelionas, atliko ir meni
nę dali

Gegužės 23 d- šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje Įvyko kleb. 
J. Kučingio pakelto Į prelatus 
investitūros iškilmės. Dalyvavo 
iš Romos atvykęs vyskupas P. 
Brazys ir Los Angeles kardino
lo pagelbininkas vyskupas J.J. 
Ward. Iškilmes paįvairino iš
sirikiavę Kolumbo vyčiai su 
kardais. Vėliau parapijos di
džiojoj salėj Įvyko priėmimas, 
čia parapiečiai rankos paspau
dimu sveikino kleboną J. Ku- 
čingi prelato insignijose, užsi
tarnavusi tokio pagerbimo. Kle
bonas Kučingis pasižymėjo kaip 
geras administratorius ir ūki
nių reikalų žinovas, trumpu lai
ku pastatęs bažnyčią, mokyklą. 
Įsigijęs seselių vienuolynui na
mus ir salei bei klebonijai pas
tatus.

Mckyklcs išvyka

Gegužės 15 rytą šv. Kazimie
ro lituanistinės šeštadieninės 
mokyk.os mokiniai su savo mo
kytojais ir tėveliais buvo išva
žiavę i Eliziejaus parką, kuria
me buvo pravesti Įvairūs žaidi
mai ir grupinės sporto varžy
bos. Laimėju ieji buvo apdova
noti. Išvyką organizavo tėvų 
komitetas, kurio pirmininku 
jau keletą metų yra inž. J. Mo
tiejūnas- Praleidę paike apie 
tris valandas ir tėvų komiteto 
pavaišinti vaikučiai linksmi ir 
patenkinti grižo atgal- šiuo 
metu lituanistinę mokyklą lan
ko 60 vaikučių. Mokslo metai 
bus užbaigti birželio 12 d.

Katalikų Federacijos 
susirinkimas

ALR Katalikų Federacijos 
kvriaus metinis susirinnkimas 

Įvyko gegužės 16 d. šv. Kazi- 
imc'O paran. mokykloje. Apie 
skyriaus veiklą pranešė pirm. 
I. Medžiukas. Be reprezentavi- 
mo Įvairiu e šventėse ir atsto
vavimo tarporganizaciniuose pa
sitarimuose. buvo suruošia tra
dicinė Kristaus karaliaus aka
demija. le’kcta naujų kelių vei-

— S Dana Star kaitytė 
dalyvaus I Angeles šv. Ka- 
z’.in:f n parapi os suruoštoje 
dv\ ik o e Lietuvių Dienoje bir
že io 29 d. Mc ’nėję progra
moje t iip pat pasirodys komp. 
P nia is B jdriūro vedamas pa- 
rani m mišrus che: a, ir V. Ra- 
dvtnio vadovaujama tautinių 
šokių grupė.

LOS ANGELES, CALIF.

Prcl. J. Kučingis

klai gerinti ir Įvairinti, pri
imant atitinkamas rekomendaci
jas ateičiai. Sodrinkime iš
rinkta nauja valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirmin. V. Kaz
lauskas. vicepirm. I. Medžiukas, 
sekret L- Valiukas.

.Jaunimo šventė
.Jaunimo šventė bus birželio 

6 d šv. Kazimiero parapijos sa
lėje ir kieme- Piogramoje da- 
Ivvaus arti 200 liet.' jaunimo. 
Sudarytas šventei ruošti komi

“Murder Mest Foul". Krimi
nalinių knygų ir filmų mėgėjai, 
be abejo, yra susipažinę su 
Agatha Christie knygomis, kur 
mėgėja seklė Marplė sėkmin
giau pajėgia atidengti tikruo
sius nusikaltėlius negu polici
ja.

Štai sulaukta net ketvirto fil
mo. pastatyto pagal A. Christie 
veika’us. Ankstyvieji šios seri
jos filmai — “Murder. She 
Said”. “Murder at the Gallop”. 
“Murder Ahoy”. Pa kutinysis 
fi’ir.as “Murder Most Foul” sta
tytas pagal romaną “Mrs. Mc 
Ginty’s Dead' '. šioje serijoje 
vis !a: iau nutolstama r.uo ori- 
g' iali minties ir daugiau su
sikoncentruojama anie pagrin
dine ve koja Margaret Ruther
ford. Ji. tiesa, tikrai puiki ir 
gabi artistė, nors iau ir pergv- 
venusi virš 70 pavakarių. Vis 
dr' .) t” pači j rež'.'oriaus ir 
tek to paruošė o įtakoje neiš
vengiamai karto;asi ir nebeine- 
fa pi: nr kščio patrauklumo ir 
ir.try gavimo.

si ka-tą Marple, patekusi 
tarp i»»-v krnrr. ::o> nariu, vie 
na prieš vienuolika pasiprieši
na neka’to ’mogau; nuteisimui 
nors išorinės aplinkybė, iš pir
mo žvilgsnio ir labai apkalti
nančios Pradėju.i privačius ty
rinę imtis, savo veiklą nukrei
pia į teat i alų grupę, čia išry - 
kina ne tik pirmykštį nusikalti

tetas, kuriam pirmininkauja 
mokyt. O. Razutienė, pati dau
giausia darbo, pastangų ir pa
tyrimo Įdedanti. kad šios šven
tės pasisekimas būtų laiduotas. 
Sudėtingai ir Įdomiai progra
mai paruošti t alkininkauja: 
komp. B. Budriūnas, muzik. G. 
Gudauskienė. A. Narbutas ir J. 
Ąžuolaitis, pianistė O. Baraus
kienė. akordeonistai A. Kaza
kevičius ir R. Pažemėnas, mo
kyt- B. Čiurlionienė, N. G ra
kau kienė. J. Puškorienė. stud. 
D. Razutytė ir kiti. Ypatingai 
bus verta pamatyti operetė — 
“Metai”, kurios pastatyme da
lyvaus skaitlingas jaunimo cho
rą;, su puo’-niomis dailininko 
A. žaliūno '.dekoracijomis. 
Šokiams gros Baltijos Vėjų or
kestras. Rengėjų komitetas vi
sus kviečia šioje šventėte daly
vauti ir pamatyti, kaip lietuvių 
jaunimas pajėgia .avė repre
zentuoti. Gautas pelnas bus 
paskirstytas lituanistinėms mo
kykloms ir jaunimo ansamb
liui.

Vysk. P. Brazio pranešimas
Gegužės 23 Algio ir Angelės 

Raulinaičių namuose. Burbank. 
Calif., vyk- P Brazys bendra
me liet. Fronto Bičiulių ir 
ateitininkų sendraugių susirin- 
k me ka'bė’o apie savo misną 
Europoje. Po to jis atsakinėjo 
i klausimus religinėje bei tau- 
t-nėje srityje, taip pat liečian
čius pavergtos tėy.nės gyveni
mą. I.M.

NAUJI FILMAI

KORNELIJUS BUČMYS, OFM SEKLIŲ KOMEDIJA
mą. bet ir dar du sekančius, 
atidengdama tikrąjį nusikaltė
li-

Iš artistinio požvilgio ypač 
paminėtini momentai — tai 
Marple monologas iš “The 
Shooting of Dan McGrew”, lai
kant i trupės artistus Įstoji
mo egzaminus, bei trupės vado
vo Ron Moody charakteringi 
p- įrodymai

Iš mora ines pusės šis komiš
kas seklių filmai nesudaro 
priekaištų jekiai žiūrovų kate- 
gori ai. A čiau m .ėto roma
no nt kaičiusiems, filmas ge
riau žiūrėtinas nuo pradžios.
"The Amorous Adventures of 

Mc’l Flinders". P.V.n e filmo 
pradžioje ves suminėjus artis
tų ir tech ūku vardu . žiūrovai 
painformuojami, kad “bet keks 
panaš :nas tarp šio ir bet ku
rio ki o filmo yra grynai atsi- 
tiki.iis”. Be a be o. tai t'k iš
puikęs ir arogantiškas užsirėkė
me įdavimas. kad čia bandema 
lygi uis u “Tom Jonės”.

"ūe’uo:e fi’mirose stengia
masi pavaizduoti 18 šimtmečio 
V.’’ os gyvenimo aspektai. 

Henry Fielding romanas “Tom 
Jo io ” re’ rnaus Tony R:ch- 
ardsc i dėka buvo pervestas i 
c kr- m drt; iii. bet oriu stiliu
mi ir su prityrusiu artistišku
mu. Dė a. Daniel Defoe i šma
nąs apie audringą Moll Flan
ders režisoriaus Terence Young

Pabaltijo laisves 
sijskrvdis

Bridgeport© visų organizaci
jų atstovai sudarė šiam sąskry
džiui remti ir organizuoti komi
tetą, kurio garbės pirmininku 
yra išrinktas kun- klebonas J 
Pranokus. Su vice pirm. kun. 
dr. V. Goru. Kiti komiteto na
riai pa iškirptė pareigas sekan
čiai: Bob Marcavage su Feliksu 
Mockaičiu tvaiko transportaci- 
ją, vargoninkas Antanas Sta- 
nišauskas išmokys chorą reika
lingų giesmių ir J. Rygeli, ko
ordinuos spaudos ir radijo 
garsinimus.

Į ta sąskrydi bridgeportiečiai 
• vyk ta autobusu; kelionė kai

nuos 2 dol. i abu galu. Atvykę 
Į Hartfordą, pavalgys pietus pi
liečių klube, o po to visi va
žiuos Į pamaldas. Po pamaldų 
nuvyks i Bushnell Memorial iš
kilmes.

Paremti Lietuvos laisvinimo 
reikalą finansiškai, klebonas 
pasisiūlė padaryti birželio 13 
ekstrą rinkliavą. Jis taip pat 
priminė, kad tą diena bus 11 
vai. šv mišios. LB. užprašytos 
už -išveštuosius i Sibirą ir ken
čiančius tėvynėje.

Kitos organizacijos irgi nuta
rė paremti finansiškai sąskrydi. 
L.B. šaukia birželio 5 susirinki
mą. kur tas reikalas bus di- 
kutuojamas. Jaunų Vyrų susi
rinkimas tą reikalą aptars savo 
susirinkime birželio 13 d. r.

ATSIUSTA PAMINĖTI
AKĖČIOS NR. 2 i3l. reda- 

guoja Akėčių Štabas New Yor
ke. Tai jau antras šiais metais 
pasirodęs numeris, paįvairintas 
keliais prasmingais piešiniais. 
Talpina gausokai Įdomių temų. 
Skaitytoją linksmai nuteikia J. 
Rūtenio gyvenimiškas feljeto
nas “Subuvimas” ir eilė sarkaz
mu paspalvintų eilėraščių. Taip 
pat spausdinama aktualių nau
jienų iš Chicagos, pranešama 
apie atsiradusią “geležinę už
dangą” New Yorke. Įdomus 
aiškinimas ‘Kas yra diletantas'? 
Paskutiniame puslapyje telpa 
eilei organizacijų bei a menų 
ba'andiniai lin'kėj’mai-

Šio numerio vedamajame — 
“žodmyie”. kaip šiame leidiny
je vadinama, užakcentuojama, 
kad Akėčios išeis keturius kar
tus per metus. Vieno numerio 
kaina pažymėta ;>0 et., atseit, 
metinė prenumerata — 2 dol. 
Užsisakyti galima šiuo adresu: 
Akėčios. 84-20 Jamaica Ave. 
Woodhaven. N.Y.. 11421.

pastangų pasėkoje susilaukė la
bai silpno filminio apipavidali
nimo.

Kim Novak, pasipuošusi raus
vu peruku, pagrindinės veikė
jos rolėje siaučia audringų nuo
tykių serijoje. Ieškodama turto, 
nesiskaito su principais, vedy
bos seka vienos po kitų, kol 
galų gale už pakartotiną vagi
liavimą vos nepatenka į kartu
ves. Gal būt Kim Novak ir bū
tų kiek sugebėjusi užimponuoti 
tyliųjų filmų eroje, nes keleto- 
je progų pasitaiko labiau pavy
kusių išraiškos mementų. Ta
čiau vos tik pradėjus kalbėti. 
beveik visai pasimeta.

Kituose vaidmenų e su Įvai
riu patekimu pasirodo Rich
ard Johnsen. Vittorio De Sica. 
George Sanders ir kt- Sėkmin
giausiai savo nedideles roles 
atlieka Lili Pa’mer. Daniel Mas
sey ir Leo McKern.

Nors filme ir nėra visiško 
nuogumo, vis dėlto kai kurios 
er. >os ir dia’c^ai a’trokai pia- 

silenkia su padorumu. Para - 
mount f”mų bendrovė, steng
damasi išvengti Amerikos Pa - 
d rūmo I egiono pasmerkimo, 
i; c’iginalios britu laidos iškir
po Dvokias minute-- Tačiau ir 
dė’ likusių nešvankumų filmas 
nei'vei^ė B kategori'os — iš 
moralinės pusė; bent dalinai 
nepriimtinas jokiai žiūrovų ka
tegorijai.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

Klausimas
Aš jau senas “Darbininko” 

skaitytojas. Neturėdamas čia 
artimų giminių, nei šeimos ir 
įnirus mano žmonai, padariau 
pomirtini testamentą pas advo
katą; kai aš mirsiu, jei dar lik
tų šiek tiek pinigų, tai paskirti 
šiek tiek kelioms labdaringoms 
Įstaigoms ir savo broliams ir 
uošviams Lietuvoj. Bet už ke- 
letos metų išmirė mano visi 
broliai, seserys ir uošviai Lie
tuvoj, o liko jųjų tik po keletą 
vaikų. Tai dabar mano to tes
tamento padalinimas visai ne
betinka. Bet aš kadaisiai skai
čiau laikrašty, kad jei pasensta 
testamentas ir nebetinka pa
dalinimui. tai nėra reikalo da
ryti naujo, bet pačiam sura
šyti prie senojo naują sąrašą 
su naujais paskirstymais, kam 
ir po kiek nori, ir su liudinin
kais pasirašyti- Tai aš taip ir 
padariau. Surašiau naują sąra
šą. tik lietuviškai, su naujais 
paskirstymais, prašydamas liu
dininkų. kad man mirus, pa
dalintų pagal šitą naują mano 
sąrašą, nes senasis nebetinka, 
ir su liudininkais pasirašėm. 
Tai maloniai prašau pranešti, 
ar mano tas naujas sąrašas ge
ras bus. ar reikia naują su ad
vokatu padaryti.
Atsakymas

Tam.ta kalbi apie taip vadi
namąjį “Codicil”. Teisybė, kad 
galima prie seno testamento 
prirašyti naują “Codicil” ir jei 
šis “Codicil” (prierašas) bus 
sudarytas pagal visas testa
mentui parašyti numatytas tai
sykles, jis galios. Įstatymai ne
reikalauja. kad testamentas 
arba Codicil (prierašas) būtų 
sudarytas pas advokatą. Ta
čiau reikia žinoti, kad Įstaty
mai nustato labai griežtas tai
sykles ir labai formalius reika
lavimus testamentų sudarymui 
ir kad jei prasilenkiama su tais 
reikalavimais, testamentas ar-

mju ijmjgunimiiiu iuu—s—

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 oi as ir rami vie
tovė poilsiui.
Svečiams be savų automobilių 
— transportacija j ir iš paplū- 
dymio.
šalia "Bangos“ randasi ežeras 
su pap’.ūdymiu. žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

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

A. P a k š t y s
BANGA 

Box 188. Centerville 
Cape Cod. Mass. 

Tel. (617 > SP 5-4603

Ramiausios atostogos

Coxsackie, N. Y,
Kas nori tikrai pasilsėti, ra
miai prakišti savo atostogas 
nr sustoti savaitgaliam. pra
šoma rtvv’rii {

JUOZO MO6IONO OK| 
p n’-vvcnimrs ir maistas sa
vaitei tik 35 dol asmeniui. 
Maisto produktai iš savo ūkio. 
Smagiai pasimaudvti galima 
dldel'k IP’dsono op< jr. Sezo
no pradžia - birželio 15 d.

Rašyti adresu:
Joe Moczyunas 
Box 2, North St. 
Corsakie. N.v. 
Telef. 731-8869 

ba jo kai kurios dalys gali ne
galioti. Kiekviena valstija nu
mato kiek liudininkų reikia tes
tamentui sudaryti. Jei vie - 
no liudininko trūksta, testa
mentas negalioja. Daug valsti
jų numato, kad jei dalis turto 
paliekama kuriam nors žmo
gui ir tas žmogus arba jo žmo
na pasirašo testamentą kaipo 
liudininkas, tas žmogus nebe
gaus jam paskirtos dalies, ir t. 
t- ir t.t.

Liudininkai, kaip tokie, ku
rie pasirašo testamentą, neturi 
teisės palikto turto dalinti. Jei 
tamsta nori, kad tie patys žmo
nės, kurie pasirašė kaipo liudi
ninkai. atliktų ir turto padali
nimą. po tamstos mirties, turi 
parašyti, kad tamsta paskiri 
juos “executor” iais. Kitaip 
teismas paskirs asmenį tam rei
kalui atlikti, kurio tamsta pats 
nepasirinktum.

Taip pat lietuviškai surašy
tas “Codicil” turės būti išvers
tas i anglų kalbą, panotarizuo- 
tas ir ąutentikuotas- Tai ir su
darys šiokių tokių keblumų ir 
kainuos pinigo. Tokiu būdu 
tamsta labai mažai sutaupysi, 
apsieidamas be advokato, o vi
sokių galimų komplikacijų gali 
pridaryti.

Patariu nesigailėti keletos 
dolerių, 'nueiti pas vietini ad
vokatą ir surašyti naują testa
mentą pagal tamstos pageidavi
mus. Tada galėsi būti tikras, 
kad tamstai mirus, viskas bus 
paskirstyta tvarkingai ir pagal 
tamstos norą.

SERVICE

World Wide Shipping: Madeline Hol
der formęrlv of Seawav Shinnin^ 
Co. has now open business known 
as HOLDERS OVERSEAS SHIP
PING. CRATING & EXPRESS CO. 
At 464 Central Ave. B'klvn. Phone 
455-6S45. Dav - Nisrht door to door 
delivery at Barbados only.

KRUCKERS 
RESTAURANT & GROVE 
Pomana Ladentoxvn N.Y. 

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

at KRUCKERS 
Call 914 HA 9-9732

FLOWERS by EVAN INC.
Flowers for all occasions for wed
ding communions and confirmations 
also for funeral 
ficial creations 
Brooklyn. N. Y. 
tion to religious 
free Call 833-9390

arrangements arti- 
7012 - 3rd Ave 

Special considera- 
groups. We deliver

DAVIS’ MOTEL
Spacious grounds, private beach, 
boating. Gardners Lane. Hampton 
Bays. N.Y. Ultra modern efficiency 
apartments heated open year around 
Directly in front of Dominican Sis
ters Retreat. C. F. Davis. Jr. owner- 
Manager Phone: RA 8-4018

ASTRO A' IICUNUM SIDING 
COMPANY

Aluminum siding specialists Room
ing repairs New roofs Maintenance 
free - 20 vear guarantee 26 First 
St. Glen'ove Lt 'tcLaugh-
lin — 24 years experience

Call 516 - OR 1-2318

ANTHONY
PLASTIC SLIP COVERS

12 C,au?e fiillv guaranteed 2 venrs 
Sofa and 2 chairs only $79.50 
Call WE 5-2042 or OV 1-4716

Fabric: If you have your own fabric 
T abor charge only

OLD VIENNA
Fort Montgomerv N.Y. For the 
finest of food and wonderful atmo
sphere near Eear ?4t. Bridge on *>W. 
I hour from N.Y C. Col) Highalnd 
Falis 6-4716 ask for Mr Joseph 
Grimm. Come and bring the family

CARPENTERS HALL 
Air Conditioned Hall for P.uli«*s 

Wethlings. Club and Bern fit Dances 
Moderate Terms 

5602 Sixth Ave Bklyn 
Phones: IL 3-3179 or GE 9-9893

WELL DRILLING 
Licensed

PAGE BROTHERS 
Special consideration to 

Religious Groups 
Call DE 9-1600 

After 6 PM — DE 2-3480

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SERVICE

MARETS PET SHOP 
3359 FISH AVE. 
Bronx. New York 

Puppies 5 dol. and up. 
Toy Fox Terriors 39 95 dol. 

Tov Poolles 89.95 dol. 
Full Line of Tropical Fish 

Birds and Supplies 
Call 882-1616

Learn How to Drive
You will be indejiendant. safe, 

careful. Serious and Responsib'e 
We take you from door to duor 

Free of charge.
For all 18-80 years old 

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

Tel.: 525 - 3333

CLARENCES 
SERVICE STATION

Open 7 davs a week. General Auto 
Repairs. 655 East Jericho Turnpi! <‘ 
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 pic nic 
tables Bar and Grill — Bring the 
family Call 201 TE 8-9898

Outstanding Bicycle Special Sai'civ 
cheek your bicycle now! New seats 
new pedals new grins. Complete lu
brication. Safety check and adjust 
all parts. Done at your home only 
$2.95 — Also Lawn Mower repairs 

Brooklyn - Queens - Nassau 
BR 2-9339

CORRIGAN S BOAT YARD 
and MARINA 

Distributor for Daytona 
Marine Engines. Sales & Service 
?<ewtowxi Road Hampton Bavs. 

L.I.. N.Y. 
Call 516 RA 8-41.89

Foi Biitcr Wedihv^s 
and Weekend Dancnm 

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

New York City 
RE 4-7335

Sleei Lavoul
Modi anies

Must be thoroughly experienced 
with sheet, plate layout &■ weld
ing. Steady employment, fringe 
benefits.

NEW ENGLAND 
STEEL TANK 

CO.
111 Brook Road 
Quincy, Mass.

472-6300

PARKER
Moving and Hauling 

Anywhere within the N. Y. Area. 
Al' Work Done at Reasonable 

Rates. Special Consideration to 
Religious Groups. We Also Do 

Easements. Call Anytime
AS 8-7490

2305 - 30th Ave. Astoria

THE CO'INTRY GENTl EMAN 
RESTAURANT & DINER 

Route 202-28 Sommerville Circle 
Raritan

Private parties up to 130 persons 
Phone 722-7979

Outstanding Custom Tailoring Cus
tom Tailor of Mens Clo’l.e- v it’i 
material or own material All work 
done at reasonable prices We guar
antee al) our work MR. A. MUŠTO 
4131 Dignev Ave near 233rd Street 
Bronx N Y.’ FA 4-S958

WALTER SCHERER S Delicatessen 
270 Jamci a / v<' BVIvn 

Home made Salads Co'd ruts. Sand- 
v.i'hes All imr.crict! bcerr We do 
catering W? also d diver Sp.O'in) 
consideration to įmiginus groups.

Call AP 7-0215

?-.*o'c-<-v';*»' Me* h mies 
P-rt of Fi’ll ""i-'ie 

Exp'rte’' e ncecss-'rv Ti m -nd 
a‘ter ’0 *'o rs over 000 Mrtor- 

< 3 blocks fro n
LI R '. ’ ’ o r fro- ’. Mt hat- 

tn;* cx’t 3' T.". Rxpre’Wiv 
Plenty Overt 'e Room 

avaitcblo
GHOST MOTORCYCLES 

51G PO 7-8820 7-2540 7-2825
7-9887



1965 m., birželio 8 d., nr. 42 darbininkas 7

Romutė Kreivėnaitė ir Leonas Dambrauskas susituokę gegužės 29 Cheste- 
ryje, Pa. Pokylis buvo Neptūno salėje, Philadelphijoje. Nuotr. V. Maželio

VLIKO LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBAMS PAREMTI AUKOJO

50 dol. kun. J. Danielius — 
Kanada, po 25 dol., prel. Ig. 
Valančiunas — Philadelphia, 
<kun. S. Morkūnas — Iowa, 20 
dol. kun. M. Cyvas, Albany. 
Po 10 dol.: Kunigai: St- Alek
siejus, J. Bacevičius, J- Bak
šys, F. Bartkus, C.A. Batutis, 
prel. A. Deksnys, prof. Pr. Ma
nelis, E. Paukšte, V. J. Svirne
lis, V. Karalevičius, L. Dieni
nis, J. Maknys, T. Palis, J- 
Ruokis, A. Senkus, L. Gižins- 
kas, Pr. Jokūbaitis, V. Alekso-, 
nis, J. Burkus, V. Dabušis, kun. 
iš Montana, J- Pakalniškis, 
V. Pikturna. A. Kardas, Z. 
Smilga, A Martis, V. Zakaras, 
J. Shlikas, Fr. Mockus, Fr.

Plantes, Ch. Auglys, A. Rač
kauskas, prel. J. Warnat, Jė
zuitai — Chicago, Pranciškonai 
N.Y., M.A. Šimkus, inž. J. Mi
kaila, prof. A. Kučas, J Matyc- 
kas, P. Povilaitis ir 5 — P. 
Montvila, 100 dol- Lietuvos 
valstiečių liaudininkų metinis 
įnašas. Per LB centro valdybą 
97.50. Iš LB Great Neck apyl. 
per P. Minkūną — 73 dol. Iš 
New Britain, Conn., per įgal. 
J. Petušką aukojo: Kariūnas 
Funeral H. 10 dol E.A. Žigas 
— 10 dol. Jos Griškevičius ir 
Jos Petuškaopo 10 dol.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
Tautos Fondo Valdyba

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

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

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

SPORTAS
VASAROJANT ...

New Yorko lietuvių sporto 
gvvenime — vasaros nuotai- O* 
kos. Futbolo pirmenybių sezo
nas baigtas, mūsų jauniam pas- 
kutiniems baigiant pirmenybių 
rungtynes. Tarptautinis futbo
las valdys New Yorką sekan
čiuose mėnesiuose.

Mūsų German-American fut
bolo lygos metinė šventė įvy
ko gegužės 30 d. Randalls Is
land stadione. Parade, kaip vi
sados. dalyvavo ir mūsiškių 
grupė su savo tautine vėliava. 
Lietuviai, lygos atstovų i para
dą kiekvienais metais mielai 
kviečiami, nes sudaro gerą 
vaizdą Ir šį kartą New Yorko 
vokiečių dienraštis Staals Zei- 
tuag pažymėjo lietuvių grupę, 
dalyvavusią “spalvingais tauti
niais drabužiais”-

Išnuomojamas Ridgevvoode 
gražus butas iš 6 kambarių 
prie gero -susisiekimo. Pagei
dautina suaugusių šeima. Nuo
mos kaina labai prieinama. In
formacijai Tel. EV 2-6440.

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 kainą.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal p:rkė|O norus ant mū
šy arba pirkėjo žemės. 
Statybų ariiekam sąžinin
gai pagal susitarimą už 
iabai prieinama kainą. • 
Mes patys perkame L. L 
žemės sklypus ® Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininką Andrių Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTIMUS

— gera atraiža 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 j 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancev St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

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 nūn. 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

A. AHDR’HSKEVICIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

“VENTA”

■ ' ■' ■■■ ■■ !: I

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — j į 
Mūsų jstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambiiikil 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, j!

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

i • ' BUFFALO”6, bUY. — 332 Fillmore Avenue .................. TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So; Halstead Street ............. WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ______  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................... VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-22b6
o HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., Tel. 233 8030, 246 02 15
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............. TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave................. ES 2-4685
o LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ........................... FO 3-8s69
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ............. Bl 3-1797
• NhW HAVEN, Conn. — o09 Congress Ave..................... LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street . CH 3-3005
• n£W York 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .....................  al ‘t-otuo
« PASSAIC, N.J. — 176 Market StreeL-............................ GR 2-6o87
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street .......................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — o25 W. Girard Ave..........  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson btreet ........  HU 1-z/ou
• SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter btreet ........ Fl 6-1571
• WATERBURY, Uonn. — 6 John Street ........................ PL 6-6/bo
• WUKUfcbl Eri, Mass. — 174 Millbury Street ............. *W 8-28ot>
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave.......................... GR 6-2/tti
• YOUNGSTOWN 3, Onio — 21 Fifth Avenue ............... Rl 3-0440

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

Home Improvements
Co.

Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
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

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Grabo rius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME 

Moderni koplvčia - Air conditioned 
A. J. BALT ON-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

B £ £1 A L i N
ŠdllIxSK.č4&

..A1DOTUVTŲ DIREKTORIUS
94-02 JAMAICA AVE

Liepos 10-11 dienomis Lie
tuvių Atletų Kiubo futbolinin
kai atstovauja lietuviškas spal
vas Lakvveood N.J. Įvyksiančia
me pabaltiečių turnyre. Rung
tynės prieš ChicagGs Lituanica 
dėl S. Amerikos lietuvių futbolo 
meisterio vardo Įvyks rugsėjo 
5 d. St. Catherines. Ont.. Cana- 
dos lietuvių dienos proga.

Liepos 18 d. LAK metinis 
piknikas gražiame Thrcgs Neck 
stadione su futbolo turnyru, ku
rio dalyviai paaiškės vėliau.

ISL (tarptautinės Futbolo ly
gos) varžybos vyksta trečiadie
niais ir sekmadieniais Randalls 
Island stadione. Atletas

JAV Lietuviu Bendruome
nės Centro valdybos nariai: 

'Marija Rudienė. Jonas Jasaitis, 
Jeronimas Ignatonis ir Vaclo
vas Kleiza gegužės mėn. 22-23 
dienomis dalyvavo JAV LB Ta
rybos sesijoje Philadelphijoje.

VILA 
’’JŪRATE” 

Cape Cod
Sezonas prasideda nuo 

LIEPOS 1 D. 
iki

RUGSĖJO 15 D.

Dėl užsakymu 
prašau kreiptis: 

ELENA KRASAUSKAS 
273 Oxford Street 
Hartford. Conn.

Tel. A. D. 3-2893 

po liepos 1 d. 

ELENA KRASAUSKAS 
P.O. Box 307 

West Hyannis Port 
Cap* God. Mass.
Tel. Hyannis 

Gode 617 - 775-9216

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

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.

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

Sibire iškamuotam
A I A

JUSTINUI VALAIČIUI
Lietuvoje mirus, reiškiame giliausią mūsų užuojautą se
se re i M. Ulienienei. broliams Juozui. Jonui ir Kaziui, jų 
šeimoms ir kitiems giminėms bei artimiesiems.

Kibirkščių ir Vilgalių šeimos

AMERICAN HOME REALTY
NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TARPININKAVIMAS 

VISUOTINA TURTO APDRAUDA
Genovaitė Drake-Dragūnienė. savininkė 

Specialus patarnavimas lietuviams
84-14 JAMAICA AVE. Woodhaven, N. Y. 11421.

(Išlipti Jamaicos linijos Forest Parkway stotyje)

Tel. HI 1-5220

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

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y................ Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.............,..... Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

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

----------......----

juieiKian. garbingas- laidotu^.- 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

rHEODORf 'VOLINNIi
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN. CONN.
Tel. BA 9-1181

C4RROL
FUNERAL HOME

Ine.

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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Pranciškonę provincijolas 

praėjusią savaitę lankėsi Broo- 
klyno vienuolyne kultūros židi
nio ir kitais reikalais.

Vatikano paviljone pasauli
nėje parodoje jau pakabintas 
plakatas Lithuanian Day-Orate 
fratres — Lietuvių diena — 
melskitės broliai. Manoma, kad 
plakatas dar pasiliks visą sa
vaitę po tragiškųjų birželio Įvy
kių minėjimo Vatikano paviljo
ne birželio 13.

Dr. Kajetonas Čeginskas kal
bės apie lietuvių partizanų ko
vą diskusijų ratelio susirinki
me. kuris Įvyks birželio 11 
penktadieni. 8 v.v. dail. K. Žo- 
romskio studijoje. 257 W. 14 
St. Manhattane. Visi susidomė
ję. ypač jaunimas, kviečiamas 
dalyvauti.

Jansonu vasarvietėje ‘’Aud
ronėje” Cape Code nuo liepos 
5 iki Darbo šventės bus išsta
tyti Jono Rūtenio tapybos dar
bai.

Dr. Tadas Savickas nuo bir
želio 10 dienos perkelia savo 
kabinetą Į 342 Broadway. Mon
ticello, NY. Pacientai kviečia
mi atsiimti reikiamus pažymė
jimus ir k.

Ek-kursiĮa i Kennebunkpor- 
tą, Me. Išvykstama autobusu 
birželio 11 d. 1 vai. popiet nuo 
vienuolyno (680 Bushwick Av.) 
Grįžtama birželio 13 pavaka
riais.

Kennebunkporte birželio 12 
bus iškilmingas gimnazijos 
mckslų metų užbaigimas, kuria
me dalyvaus ir naujasis vysk. 
P. Brazys. Birželio 13 šv. An
tano atlaidai.

Kitos išvykos šiais metais ne
bus. Dėl šios ekskursijos yra 
dar likę keletas laLvų vietų. 
Dėl rezervacijos skambinti GL 
2-2923. vakarais GL 5-7068. Ke
lionė. maistas ir nakvynė vie
nam asmeniui 30 dol-

Kas rre«.a. rengiama cksKursija į Kernel"-,k norta, c :a vienos tokios ekskursijos daiyvius matome prie 
Liurdo grotos, šiemet ekskursija bus birželio 12-1.3 d.

Kedakoie GL 5-7281
Administracija GL 2-2923
Spaustuvė . .. GL 2-6916
Vienuolyne GL 5-7068

Julija Abakanavičienė, gyv. 
24 Riverview Circle, Little 
Falls, N.J., birželio 6 švenčia 
savo 70 gimtadieni. Jos duk
ters Sofijos namuose artimieji 
ir prieteliai pagerbs sukaktuvi
ninkę.

Bronius Stankaitis, gyv. 248 
Lafayette St. Patersen, N- J, 
gegužės 22 susituokė su Ange
le Besasparyte šv. Jono para
pijos bažnyčioje Torohte. Su
tuokė parapijos klebenąs kun. 
F. Ažubalis.

Juozas Daubėnas gegužės 29 
d.. Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje susituokė su Jean Ten- 
brink. Sutuokė kun. V. Dabu- 
šis.

LIETUVIAI PASAULINĖJE 
PARODOJE

Lietuvių Komitetas Pasauli
nei Parodai New Yorke perei
tais metais darė visas pastan
gas. kad Lietuvos,vardas ir gar
bė būtų išlaikyti galimai aukš
čiau.

Lietuviškas kryžius tinkamai 
prižiūrimas ir apšviestas, ji su
panti aikštelė apsodinta gėlė
mis — visa tai atkreipė ne tik 
parodos lankytojų, bet taip pat 
ir tvarkytojų dėmėsi.

Šiai va-arai yra nramatomi 
du stambe.- ū pasirodymai. Bir
želio 13 i’lCniHos pa,n«ldos 
Vat;k-'.”?o koplyčioje, iškilmės 
prie lietuvi’ko krvžia-.- ir vė
liavos bei meninė programa 
New Yorko valstybės paviljo
ne. Rugsėjo 5 ruošiama Pabal- 
ti;o tautu dieta bendrai su lat
viais ir estais.

Kad sėkmingiau pasiruoštu- 
me pramatytoms programoms, 
tėvai ir jaunimo vadovai prašo
mi padėti Jadvygai Matulaitie
nei suorganizuoti ir surinkti 
jaunimą Pasirodymai parodoje 
bus susiię ir ju išlaidomis. Au
kos prašoma siųsti komiteto iž
dininkui: Antanas šetikas. 34- 
11 101 -t St.. Richmond Hill.. N. 
Y. 11418. AS. Trečiokas,

Spaudos ir inf. pirm.

Maironio lituanistinėje mokykloje birželio 5 d. vakare įvyko abiturientų išleistuvės ir mokyklos 15 metų su
kakties minėjimas. Kalba mokyklos vedėja E. Ruzgienė. Prie garbės stalo iš k. į d. tėvų komiteto pirm. G. 
Surdėnas, gen. kons. V. Stašinskas, J. Šlepetys. Pr. Naujokaitis. L. šileikaitė. Nuotr. R. Kisieliaus

VISI I LIETUVIU DIENA PASAULINĖJE PARODOJE
Šiais metais birželio vidury 

visame pasaulyje bus paminėta 
Pabaltijo valstybių 25 metų o- 
kupacijos sukaktis. įvairiose
vietose šios sukaktys bus skir
tingai paminėtos. Kai pavergto
je tėvynėje okupantas skendės 
triumfo bangose, laisvojo pa - 
caulio lietuviai prieš sovietini 
džiaugsmą turi atsakyti gausio
mis ir vieningomis protesto, 
ryžto ir vilties demonstracijo
mis. Kaip tik tekieje dvasioje 
Lietuvių Komitetas Pasaulinei 
Pagodai birželio 13 ir ruošia di
dinos lietuviu diena New Yor
ke-

Lietuvių Komitetas Pasauli
nei Parodai savo verkia viešai 
reiškiasi jau antri metai, bet 
visa tai pareikalavo kelių pasi
ruošimo metų. Šiais metais ko
mitetui energingai vadovauja 
Aleksandras Vakselis.

Pereifais metais New Yorko 
Pasaulinėje Parodoje komiteto 
surengta lietuvių dainų ir šo
kių šventė tiek programos da
lyvių, tiek žiūrovu skaičiumi 
buvo vienas iš sėkmingiausių 
viso sezono parodos pasirody
mų. Net ir daug didesnės tau

tos bei laisvos valstybės nepa
jėgė viršyti lietuviško entuziaz
mo išraiškos. Visa tai nenuėjo 
veltui. Buvo atkreiptas ameri
kiečių spaudos, o ypač parodos 
vadovybės dėmesys.

Prieš parodos atidarymą šių 
meta sezonui iš parodos vado
vybės gautas leidimas prie lie
tuviško kryžiaus Įrengti stiebą 
ir per visa parodos laiką palik
ti laisvai plevėsuojančią nepri
klausomos Lietuvos vėliavą- Tai 
didelis laimėjimas, nes lietuviš
kam kryžiui suteiktos ka:p ir 
paviljono teisės. Naujoje pasau
linės parodos vadovo laidoje, 
kuri jau baigiama ruošti spau
dai. minint Meditation Garden 
vietą, aiškiai bus pažymėtas ir 
lietuviškas kryžius su atitinka
mu aprašymu ir nuotrauka.

Tragiškųjų okupacijos Įvykiu 
paminėjimui skirta lietuvių die
na New Yorko pasaulinėje pa
rodoje birželio 13 prasidės prie 
lietuviško kryžiaus 1 vai- p.p, 
iki pusės stiebo pakeliant Lie
tuvos vėliava ir padedant vai
niką.

Vatikano paviljonas tą die
ną bus papuoštas Lietuvos vė
liava ir šūkiu: “Lithuanian Day 
— Orate Fratres” (Lietuvių die
na — melskitės broliai), čia 
2 va’, popiet naujasis lietuvių 
vyskupas P. Brazys, M.I.C., lai
kys lietuvi-kas mišias. Vatika
no paviljono koplyčia talpina 
tik 400 maldininkų. Tad bend
rai tvarkai palaikyti. Į koply
čią žmonės bus Įleidžiami tik 
su pakvietimais, kurie jau visi 
išdalinti. Nors Ners Vatikano 
paviljone dienos metu, prade
dant 9 vai., bus laikoma ir dau
giau mišių, bet sunku pramaty
ti. kiek Įvairių tautybių lanky
tojų apsispręs kitomis valando
mis ten irgi mišias išklausyti- 
Tad saugiausia mišias išklausy
ti savo parapijos bažnyčioje iš 
ryto, dar prieš išvažiuojant i 
parodą.

Po pamaldų Vatikano pavil
jone eisena i New Yorko vals
tybės paviljoną, kur pramatyta 
gausi meninė programa. New 

Yorko valstybės erdviame pa
viljone vietos užteks visiems, ir 
čia nereikės nei bilietų nei pa
kvietimų.

Po oficialios dalies menine 
programą išpildys penkių viene
tų jungtinis choras, solistai Lio
nė Juodytė Mathews ir Stasys 
Citveras bei tautinių šokią 
jungtinė grupė Programa bai
giasi apie 5 vai. 15 min. vak.

Bendra lietuvių vakarienė 6 
vai. vak. vyks netoli New Yor
ko valstybės paviljeno esančia
me Sal Abbracciamento resto
rane (Bourbon Street). Daly
vaus virš 200 svečiu ir visos 
vietos jau užimtos.

Tiek lietuviško kryžiaus, tiek 
vėliavos priežiūra, apšvietimas, 
gėlės, tiek daugiašakė komiteto 
veikla pareikalauja lėšų.

Iš pereitų metų buvo likę 
apie 1006 do!., bet šių metų są
mata siekia 7-8000 dol. Išleista 
nemaža lai’kų. kreipiantis i vi
suomenę su aukų prašymu. 
Laimei atsiranda žmonių, kurie 
suprasdami bendrą lietuvišką 
reikalą, paremia komiteto veik
la savo Įnašu Visos aukos 
siunčiamos komiteto iždininkui: 
Antanas Šetikas. 84-11 101st. 
Street, Richmond Hill. N. Y. 
11418.

Rugsėjo 5 lietuviu komite
tas kartu su latviais ir estais 
ruošia Ba’tijės valstybių die
ną irgi New Yorko valstybės 
paviljere. Katalikiškas pamal
das Vatikano paviljone laikys 
Pcciežiaus atstovas Amerikai. 
Programos išpildymui pakvies
tos visos Atlanto pakrantės lie
tuviškos tautinių šokių grupės 
ir jungtinis choras. Visų trijų 
Pabaltijo tautų vėliavos tą die: 
na kabės ant vieno stiebo prie 
lietuviško kryžiaus.

Aktyviu stebėjimu ir pinigi
ne auka paremdami tolimesnę 
lietuviu komiteto veiklą, ši sek
madieni visi kaip vienas ren
kamės Į pasaulinėje parodoje 
vykstančią Lietuviu Dieną. Tiek 
prie lietuviško krvžiaus. tiek 
New Yorko valstybės paviljo
ne vietos užteks visiems. Nepa
likime jos tuščios. KBč.

Bostono universitete baigų - 
šių ir gauniančių bakalauro 
laipsnius sąraše yra šie lietu
viai:

Aldona Malėnaitė. Paul C. 
K(C)limas, Stanley R Martišius, 
Valentinas Mockus. Algimantas 
J. Stašaitis ir Raimundas A. 
Žičkus. Be to baigusiųjų sąraše 
yra dar šios, atrodo, lietuviškos 
pavardės: Leonard A. Eskenas. 
Judith F. Masins. John J. Mar
kūnas ir Denise H l'linskas.

Sužeisti lietuviai. Grįžtant iš 
Tautinės S-gos suvažiavimo N. 
Y. Į Bostcną. automobilio ne
laimėje buvo sužeisti: Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius su žmona, rašytojas 
Stasys Santvaras, inž. Edmun
das Cibas ir Bostono skyr. Lie
tuvių B-nės pirm Antanas Mat- 
joška. Vieni iš jų yra sužeisti 
daugiau, kiti mažiau. Rašyto
jas Santvąras’turės pagulėti lo
voje keletą savaičių, nes jam 
yra sugipsuota koja. Nelaimė i- 
vyko netoli New Haven, kai ki
tas automobilis užlėkė ant J. 
Kapočiaus vairuojamo automo
bilio.

Nauja Balto valdyba išrink
ta sekantiems metams. Į valdy
bą Įeina veik vi-i lie patys 
praeitą metų nariai: A. Andriu
lionis. A. Brika. A. Bričkas. V- 
Kazakaitis, J. Renle’is. J. Vai
čaitis. A. Vakauzienė. A. Vile- 
rexis ; - P. Žičkus-

Revizijos komisija: E- Cibas, 
A. Ketu rak.,; ir J. Sonda.

Inž. Gediminas Juczapaitis ir 
Merija Aneliūnaitė gegužės 29 
susituokė Cambridge lietuvių 
katalikų parapijoj. Vaišės vyko 
lietuvių klube Cambridge.

Skautų būkle Bostone. pagerbiant svečią S. Avižienių iš Los 
Angeiges, Calif.

ASS METINĖ ŠVENTE
Gegužės 30-31 d. Nenortų va

sarnamyje Cape Code Įvyko 
Bostono ASS-Korp Vyties ir A. 
S.D. metinė šventė, čia gražia
me pušyne prie ežerėlio dvi 
kandidatės — Giedrė Galinytė 
ir Audronė Lapinskaitė. — ir 
penki junjorai — Algimantas 
Adomkait'.s. Kazimieras Snieč- 
ka. Juozas Biknaitis. Arvydas 
Vaičjurgis ir Gintaras Karosas 
— davė akademikų skautų-čių. 
pasižadėjima ir Įžodi. Po to

OKUPACIJOS MINĖJIMAS

Sovietų okupacijos sukakties 
proga birželio 6 vakare nuo 
9:30 iki 10 vai radijo stotis 
WBC transliuos pasikalbėjimą 
su pabaltiečių atstovais. Lietu
vius atstovaus inž. d r. Jurgis 
Gimbutas.

Birželio 7 ryte nuo 9:45 iki 
10 vai. televizijos 1-ta stotis 
perduos pasikalbėjimą su kun. 
Baltrašiūnu apie persekiojimą 
bažnyčią Lietuvoje.

Birželio 8 valstybės guberna
torius John Volpe pasirašys spe
cialią proklamacija tuo reikalu.

Birželio 11 (penktadieni) 8v. 
v. Hotel Somerset, pabaltie- 
čiai turės spaudos konferenci
ją su amerikiečiais laikraštinin
kais Čia pagrindiniu kalbėtoju 
bus Alfonsas Milukas, kuris tik 
balandžio mėn. atvyko iš Lietu
vos.

Birželio 13 sekmadieni, 10 
vai. ryto. šv. Petro lietuvių pa
rapijoj So Bostone bus ta in
tencija pamaldos, kurose da
lyvaus organizacijos su vėliavo
mis.

Tą pačią dieną 3 v. p. pie
tų Lietuviu Piliečių D-jos audi
torijoj bus visų pabaltiečių mi
tingas su. specialia programa: 
invokacijos, trumpos 'kalbos, 
rezoliucijų priėmimas. Pagrin
diniu kalbėtoju ir čia bus Al
fonsas Milukas. Meninę prog
ramą atliks šv. Petro parapijos 
choras, ved. muziko Kačinsko ir 
latvių oktetas.

Birželio 13 d. vakare 11 vai. 
15 min. radio stotis WEEI duos 
pas:kalbėjimą apie Pabaltijo 
okupaciją. Taip pat kai kurios 
kitos stotys yra pažadėjusios 
paminėti šią baisią sukakti.

Be to. bus stengiamasi ame
rikiečių didžiuosiuose laikraš
čiuose patalpinti žinių apie Pa
baltijo kraštų okupaciją ir šių 
tautų naikinimą. Laikraščiai jau 
yra pažadėję tai padaryti- 

buvo Įteiktos oficialios spalvos 
naujiems nariams.

Sveikiname mūsų naujus na
rius ir džiaugiamės, kad mūsų 
skautiška akademikų šeima taip 
gausiai padidėjo.

Po sueigos Įvyko laužas ir 
vaišės, kur dalyvavo virš 30 
akademikų skautų ir svečių. 
Nuotaikingai ir linksmai šven
tei praėjus. Bostono ASS sky
rius nuoširdžiai dėkoja Nenor- 
tams už šiltą, šeimynišką pri
ėmimą. Sesė Gloria

Lietuvių komitetas pasaulinėje parodoje biržeiio 2 Lietuvių Atletų Klube buvo sukvietęs spaudos atstovus puintormuoti apie savo dar
bus. Jų informaciją spausdiname šiame puslapyje. Iš k. j d. A. šetikas, H. Kulbe r, kun. L. Jankus, A. Vakselis—komiteto pirm., P. 
Wytenus, O. Penikas, Tėv. K. Bučmys—Darbininko atstovas, A. Trečiokas, V. Dilis. Nuotr. V. Maželio Kun. A. Račkauskas pašventino pirmojo Lietuvos kario Stasio Butkaus antkapį gegužės 23. Nuotr. V. Maželio




