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Laimėsime, kai atliksime savo pareigą tėvynei...
Kalbėjo vyskupas Pr. Brazys 25 mėty pavergimo sukakties apeigose birželio 13 Vatikano paviljone

Ryžto ir susikaupimo dvasio
je besiruošiant paminėti skau
džias tragiškųjų birželio dienų 
bei kankinamos tautos laisvės 
kovų 25 metų sukaktis, Lietu
vių Komitetas Pasaulinei Paro
dai nesigailėjo nei jėgų nei lai
ko ši minėjimą padaryti didin
gą ir prasmingą. Tūkstančiai lie 
tuvių, dalyvavę šiame minėji
me, gali paliudyti, kad komite
to pastangos nenuėjo veltui.
PRIE KRYŽIAUS

Sekmadieni, birželio 13. New 
Yorko, New Jersey ii- tolimes
nių apylinkių lietuviai rinkosi 
mės pradėtos 1 vai. popiet prie 
lietuviško kryžiaus. Po komite- 
i parodą. Lietuvių dienos iškil
to pirmininko Aleksandro Vak- 
selio atidarymo žodžio, pager
bus lietuvių katalikų • karo ve
teranų Maspetho posto ir Ame
rikos lietuvių legijono Dariaus 
Girėno pc.to Nr. 1. Brooklyn, 
N.Y. šešias vėliavas, prel. Jo
nas Balkūnas sukalbėjo invoka- 
ciją- Anglų ir lietuvių kalbomis 
per garsiakalbius tūkstantinei 
tautiečių miniai buvo primintas 
šios dienos tikslas bei nukreip
ta bendra malda už žuvusius ir 
kenčiančius sovietinio okupan
to persekiojimą.

Jungtiniam ^horui sugiedo
jus JAV himną, visi susirinku
sieji prisidėjo prie Lietuvos 
himno giedojimo. Pakelta Lie
tuvos trispalvė — gedului tik 
iki pusės stiebo. Generalinis 
konsulas Vytautas Stašinskas 
priminė, kad susirinkusieji pa
gerbia kritusius už tėvynės lais
vę, ir jų aukai pagerbti padėjo 
vainiką prie lietuviško kryžiaus.
VATIKANO PAVILJONE

Sugiedojus “Marija. Marija”, 
eisena su vėliavomis pajudėjo 
i pamaldas, kurios vyko Vati
kano paviljone, čia vietų vos 
400, o lietuvių maldininkų — 
masė. Daugeliui teko išklausyti 
•mišias rytą savose parapijose, 
nes -tvarkos sumetimais i lietu
viškas 2, 3 ir 7 vai. popietines 
mišias koplyčicn buvo leidžia
mi tik su specialiais pakvieti - 
mais, kurie iš anksto buvo iš
gaudyti.

2 vai. mišias aukojo vysk. P. 
Brazys. Vykdant reformuotos 
liturgijos nuostatus, mišiose bu
vo vartojama lietuvių kalba 
tiek bendruose atsakymuose, 
tiek giesmėse, kur prie jungti
nio choro jungėsi visi dalyvau
jantieji.

Vysk. P- Brazys pamoksle tie
sė paralelę tarp Kristaus apaš
talų ir lietuvių tautos tragiz
mo. priminė nevilties bepras
miškumą. Juk ir dėl Kristaus 
mirties nusiminusiems apašta
lams prisikėlęs Išganytojas pas
tebėjo, kad kryžius nereiškia 
apleidimo. Tiek paskiras žmo
gus, tiek tautos sutverti laisvei 
ir laimei — ne vien amžinybė
je. bet ir laūke Žmogui atli
kus savo pareigą, ją atliks ir 
Dievas. Bet ar galime su visu 
nuoširdumu pasakyti, kad savo 
pareigas Dievui ir tėvynei esa
me pi'nai atlikę? Niekas netu
ri teisės save laikyti geru žmo
gumi, jei užmiršta savo tėvynę. 
Baigdamas vyskupas pabrėžė, 
kad visi, vengdami jėgų eikvoji
mo tarpusavio ginčuose, dar
niame sutarime turėtume ugdy
ti lietuvybės tautinę ir religi
nę dvasią, kuri kaip injekcija

galės būti panaudota atgimsian
čiai ir vėl nepriklausomai Lie
tuvai. Laimėsim tik taip ir ta
da, kai atliksim savo pareigą 
tėvynei.

Vatikano paviljono vadovas 
prel. Gorman pasveikino susi
rinkusius. perdavė ir kardino
lo F. Spell mano ir Brooklyno 
vyskupo Bryan McEntegart

sveikinimus lietuviams.
Išorėje Vatikano paviljonas 

buvo papuoštas šūkiu: “Lithua
nian Day, June 13, 1965. Ora
te Fratres” bei trimis — Vati-

Tūkstančiai dalyvių birželio 13 iškilmėse prie Kryžiaus New Yorko parodoje

kano. JAV ir Lietuvos vėliavo
mis. Paviljono viduje, prie ko
plyčios laiptų, Įtaisyta lietuviš
ka parodėlė, kur išstatytas Si
biro lietuvaičių duoninis rožan
čius, jų maldaknygės origina
las bei skirtingomis kalbomis 
Įvairių laidų pavyzdžiai.
DAINOS IR ŠOKIAI. -

Po pamaldų eisenoje pajudė
ta Į New Yorko valstybės pa- 

(vukelta į 4 psl.j

SANTO DOMINGO
Amerikos Valstybių Organiza

cijos komitetas Santo 
go nepajėgia paveikti 
nos nei antros pusės, 
nejuda iš vietos. Viena
■pusė kaltina savo šalininkus- 
mitingais ir protestais.

Domin- 
nei vie-
Padėtis

Ir antra

no. kad krizę pašalins tik bal
savimai. kurie būsią metu— 
pusantrų eigoje.

Senatas rengia 
mą. nes opozicija 
prezidentas buvo 
aliarmuotas dėl 
perversmo grėsmės 
mingo.

apklausinėj i- 
tikina. kad

klaidingai 
komunistų 
Santo Do-

BIRŽELIO 15-IR NEW YORK TIMES
Baltijos valstybių egzilai prašo J T pagalbos, — infor
mavo tų dieną New York Times

N. Y. Times birželio 15 pa
skelbė. kad 25 metam suėjus 
nuo “Sovietų kariuomenės Įėji
mo i Baltijos valstybes egėilų 
vadai vakar kreipėsi Į Jungti
nių Tautų delegacijas, prašyda
mi, kad svarstytų ‘sovietinio ko- 
Zcnializmo'klausimą. Jie taip 
pat prašė, kad paremtų relkala-
vimą Sovietam pasitraukti ir 
Baltijos gyventojam leisti apsi
spręsti”.

Tarp asmenų. pasirašiusiu 
memorandumą, yra minimi Vac
lovas Sidzikauskas. Baltijos 
Laisvės Tarybos pirmininkas ir 
buvęs Lietuvos ministeris Bri
tanijoje ir Vokietijoje, du vice
pirmininkai — Aleksandras 
Kutt. buvęs Estijos keperatinio 
sąjūdžio vadas, ir Vilis Haz- 
ners. buvęs Latvijos pulkinin
kas.

Times primena, kad
Lietuvos Išlaisvinimo Ko-

— lauks balsavimo
Saugumas rado Įrodymų, kad 

perversmas Domininkonuose 
buvo rengiamas iš Kubos. Do
mininkonų komunistai buvo pa
siuntę 1963 pusei metų apmo
kyti 25 jaunuolius, kurie gri
že ėmė organizuoti paitizanus-

VIETNAME — kartosis Korėjos karas?
Po džiaugsmo dėl astronau

tų kelionės vėl grįžtama Į šios 
planetos Įvykius, tarp kurių la
biausiai apsiniaukę yra Vietna
me politiniai ir kariniai Įvy
kiai.

VĖL
P. 

sybė

KARINĖ VALDŽIA
Vietnamo civilinė vyriau- 
birželio 10 pasitraukė ir 

perdavė valdžią generolam. Bir
želio 14 sudarytas generolų 
triumviratas. Pirmasis tarp jų 
— gen. Nguyen Van Thieu. ap
saugos ministeris atsistatydinu
sioje Phan Huy Quat vyriausy
bėje; kiti du — aviacijos vir
šininkas Nguyen Cao Ky ir ar
mijos antro korpo srities va
das Nhuyen Huo Co.

Prieš Phan Huy Quat labiau
siai varėsi katalikai politikai. 
Kaltino, kad jis daro nuolaidas 
komunistam ir vairuoja i neu
tralumą. Reikalavo ’karinės ar 
civilinės valdžios, kuri ryžtin
gai kovėtų prieš kemuni-tus. 
Gen. Thieu yra 
merikos atstovai 
ti. kad labiausiai 
turėti reikalus.

katalikas. A- 
davė supras- 

su juo norėtų

ja ir opozicija pripažista. kad 
š. Vietnamo bombardavimas ne
pasiekė to, ko buvo siekta — 
nepaklupdė ir neprivertė derė
tis. Amerikai tenka arba trauk
tis arba leistis giliau i karą 
prieš komunistus. Vyriausybė 
renkasi antrą galimybę, didin
dama kariuomenę, bet nenorė
dama cr oficialiai pripažint. Dėl 
to valstybės departamento aiš
kinimai susikirto su Baltųjų Rū
mų aiškinimu. Departamentas 
pripažino, kad vyriausybė savo 
karinę politiką keičia ir giliau 
Įsitraukia i karą. Baltieji Rū
mai rytojaus dieną departamen
to aiškinimą pataisė: nesą jo
kio politikos keitimo; Amerika 
ir toliau saugoja P. Vietnamą 
nuo agresijos drauge su P. Viet
namo kariuomene-

Kritikai nevienodai siūlo dėl 
Vietnamo- Iš fakto, kad ligi- 
šic’iniai kariniai veiksmai ne
davė siekiamo rezultato, opozi
cija dr.o išvadą, kad vyriausy
bė turi dabartinės politikos at
sisakyti ir belkuria kaina eiti 
i derybas. Iš to paties fakto bu
vęs sen. Goldwateris padarė

o

Vainikas žuvusiems dėl Lietuvos laisvės

mitetas taip pat paskleidė V. 
Sidzikausko pareiškimą Atsto 
vu Rūmų pakomisio apklausinė
jime apie padėti Lietuvoj. Laik 
rastis pakartoja pareiškimo pa 
grindinius duomenis apie rusi 
iikaciją Baltijos kraštuose.

N.Y. Times ši plati informa
cija. paskelbta 6 puslapy, nu
stebina jau tuo. kad jis praš
neko apie Baltijos valstybes.
Pastaruoju metu jis vengia apie 
jas kalbėti. Kodėl šiuo metu pa
darė tok-ą išimti ir davė tokią 
plačią informaciją, gali paaiš
kinti pati data — birželio 15. 
kada sueina 25 metai nuo So
vietų invazijos arba, kaip N Y- 
Times pasakė, nuo “sovietų ka
riuomenės Įėjimo".

Ankstesniais laikais N. Y. Ti
mes laikėsi tradicijos kasmet 
vasario 16 proga Lietuvą prisi
minti vedamuoju. Pora metų 
jau ta tradicija dingo. Bet 25m. 
invazijos sukaktis vra tekis is
torinis Įvykis, kuris pagal seną
ją laikraščio tradicija tikrai 
būtų turėjęs būti žymėtas ve
damuoju. To išvengdamas, laik
raštis surado kompromisą — 
sukakti priminti informacija 
apie Baltijos egzilinių veiksniu 
memorandumą ir to memoran
dumo duomenis.

Ačiū ir už tai

PREZIDENTO POLITIKA ir opozic ija
Prezidento politika dėl Viet

namo ir Domininkonu daugiau- 
šia opozicijos susilaukia iš de
mokratų. Kaip aštriausi jo poli
tikos priešininkai reiškiasi A- 
liaskos sen. Grueningas ir- Ore-

1.

Nuotraukos V. Maželio

KARO EIGA
Komunistai savo ofenzyvą 

•vidurio Vietname tęsia. Nuosto
liai per 5 dienų kovas — 2000 
iš abiejų pusių Vietovės eina 
iš rankų į rankas.

Komunistų naudai artėja lie
tų sezonas, kurio metu sunku 
veikti aviacijai.

Nesutarimas dėl politikos
Kcm. Kinijos ir Sovietų vei

kla nerodo oficialios ir reikš
mingos paramos š. Vietnamui. 
Kinai atnaujino kaltinimus So
vietam. kad jie tebenori dery
bų su Amerika. Esą dabartiniai 
Sovietų vadai vykdo pavojin
gesnį revizionizmą nei Chruš
čiovas.

Amerikoje kritika dėl Viet
namo politikos stiprėja Pozici-

kitekią išvadą: prezidentas tu
ri at išakyti nuo pretenzijos 
būti generolu ir karo reikalą 
pavesti kariam ... Ligšiolinis 
karinis planas' prezidentui bu
vo rekomenduotas jo civilinių 
patarėjų. Kariniai sluoksniai 
esą niekad netikėję, kad negy- 
vybinių taikinių bombardavi
mas paklupdytų priešą ant ke
lių.

NY. Times vertina, kad Viet
namo karas vis labiau virsta Ko
rėjos karu, kuris pareikalavo 
trejų metų ir 350,000 armijos.

— Australu dalinio, atvy
kusio Į Vietnamą, vadai verti
na. kad amerikiečiai kariai žval
gyboje esą geri taikiniai prie
šui — jie rūko ir neatsargumu 
patys išsiduoda priešui.

Tikėjimų sugyvenimas plinta
— Italijos prez. Saragatas 

birželio 12 padarė oficialų vizi
tą popiežiui Pauliui Tai esąs 
pirmas socialisto prezidento tos 
rūšies vizitas.

— Austrijos kardinolas Koe- 
nigas birželio 12 vėl lankėsi 
pas Vengrijos kard. Mindszen- 
ty. Sakė vežęs popiežiaus 
Pauliaus dovaną — kieliką kar
dinolui Mindszenty jo 50 me
tų kunigystės proga.

— Protestantiniu ir ortodok
sinių bažnyčių tarybos pasikal
bėjimuose pirmu kartu dalyva
vo kaip oficialus stebėtojas ir 
•katalikų vyskupų atstovas. Jis 
buvo sutiktas plojimais.

— Rabinų kongresas, orto
doksų žydų, pasisakė už ryšius 
su krikščionių tikėjimais. Tai 
padės vieniem kitus suprasti 
ir gerbti

— Londono Times paskelbė, 
kad Amerika Įspėjusi kom. Ki
niją pavartosianti atominius 
ginklus, jei bus vėl užpulta Pie
tų Korėja. Valstybės departa- 
ents tai paneigė. •

— De Gaulle ir kanclerio L. 
Erhardo susitikimas Bonnoje 
baigėsi birželio 12 be apčiuopia
mų rezultatų. Nors numatyta 
Europos ūkinės bendruomenės 
valstybių šefų konferencija 
apie metų galą, bet de Gaulle

— Wagneriui atsisakius atsi
rado keli demokratai, kurie sie
kia būti New Yorko majorais 
— kongresmanas Ryan. Roose- 
veltas Jr.. Screvane. dabartinis 
New Yorko tarybos pirminin
kas

— Jacksone, Miss., auga “pi
lietinių teisių veikėjų" nera
mumai. Birželio 14 suimti 472 
“veikėjai", mėginę piketuoti.

— Sovietų Luna, turėjęs bir
želio 11 nusileisti i mėnuli, 
praskrido pro šalį apie 100.000 
mylių. w

— P. Vietname penkių die
nų kovose žuvo ar dingo 17 
amerikiečių.

geno Morse. Pastarasis duoda 
laisvę ir tokiem žodžiam: mūsų 
politika “nemorali ir bedie
viška": jei LBJ ir toliau “klau
sys McNamara ir Rusk nurody
mų. jis pasitrauks iš pareigų 
kaip labiausiai -usiniekinęs pre
zidentas tautos istorijoje". Jau 
gudriau ir nuosaikiau argumen
tuoja Idaho sen. Frank Church 
ir S. Dakctos George McGo
vern. Santūriausiai savo nepa
sitenkinimą reiškia svarbieji 
Mansfieldas ir Fulbrightas.

O Johnsonas?
James Restonas (Times) sa

ko. kad joki kritikai nepajėgia 
prezidento Įtikinti, jeg jo poli
tika 
kad 
nei 
kai.
namo, nei bombardavimas visu 
griežtumu nesiderina su LBJ 
nusistatymu — “kuo daugiau 
rezultato, kuo mažiau rizikos“. 
Ta rizika bus mažiausia, jei 
bombardavimas bus ribotas.

klaidinga. LBJ galvojąs, 
jo politika esanti geresnė 
tos. kurias siūlo jo kriti* 
Nei pasitraukimas iš Viei-

Kodėl LBJ teks nepcrkalba- 
mas?

Stewart Alsen (Sat- Ev. Post) 
Įdėmiai tą prezidento žymę kil
dina iš jo charakterio ir patir
ties. Esą būdamas dar jaunas 
kongresmanas. patyrė iš Hitle
rio istorijos, kad appeasemen- 
tas veda i katastrofą. O savo 
charakteriu jis yra Texas pa
triotas. kartais kiek naivus, bet 
jausmingas ir išdidus. Viešuo
se reikaluose jis linkęs visur
pats asmeniškai dalyvauti ir va
dovauti. Įtikinėti, nerimti. Jis 
nemėgsta kritikos. Norėtų, kad 
kritinės pastabos būtų skelbia
mos ne viešai, bet tiesiog pra
nešamos vyriausybei.

Gal dar daugiau veikia LBJ 
U.S. News... Report minimas 
faktas — paskutinis Gallupo 
opinijos tyrimas Amerikoje pa
rodė. kad LBJ pasitikėjimas 
yra 64 prcc. Per mėnesį 3 prce. 
sumažėjęs, bet vis tiek aukš
tesnis nei Rcosevelto. Truma
no. Eisenhowerio ar Kennedy 
kritiškais momentais. Tai ir 
rodo prezidentui, kad ta Lipp- 
manno opinija dar nėra tautos 
opinija, ners ir sudaromas įs
pūdis. kad ne tik Ameriką, bet 
ir Europa yra Lippmanno min
ties.
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Vyrai, nuleiskite šautuvus, aš niekur nebėgsiu
Prezidentas ragino gen- Sku

čą bėgti, min. pirmininkas lauk
ti. iki jam bus pranešta, kas 
toliau daryti Gen. Skučas da
vė žodį be vyriausybės žinios 
iš Lietuvos nepasitraukti, bet 
gyventi pasienyje Povilaičio 
ūky, kuris buvo Vokietijos pa
sieny. Apie tolimesnius įvy - 
kius St. Skučienė informavo:

“Apie 3 valandą po pietų pa
siekėme Povilaičio ūki Žygai - 
čiuose- čia per radiją tuoj iš
girdome, kad sovietų kariuome
nė perėjo sieną ir žygiuoja į 
Lietuvos teritoriją. Vyras, no
rėdamas patirti ką jam toliau 
daryti, telefonu mėgino susiriš
ti su Kaunu, bet nepasisekė. 
Tada kartu su Povilaičiu nuvy
ko Į Pašvenčio sienos perėji
mo punktą, iš kur vėl mėgino 
telefonu pasiekti Merki, Rašti- 
kį ar nors prezidentūrą, bet ir 
šį kartą nepavyko. Sugrįžęs į 
Povilaičio ūkį. paėmė mus ir 
visi išvažiavome į Pašventį, ar
čiau sienos. Atvjkę pastebė
jome visą pasienį, tankiai ap
statytą sargybomis. Apsistojo
me Pašvančio mokykloje.

. .Punkte iš pasienio polici
ninko patyręs, kad apie 2 vai. 
po pietų, vadinasi, tada, kada 
mes buvome iš Kauno pakeliui 
į žygaičius buvo gauta iš Kau
no telefonograma uždaryti sie
nos perėjimo punktą ir sustip
rinti sienos apsaugą. Be to. su
žinojęs. kad mums išvykus iš 
Žygaičių į Papsventį, iš Povilai
čio ūkio i pasienio punktą te
lefonu moteriškas balsas pra
nešęs: “Pas mus policija.'” To
lesnis pasikalbėjimas staiga nu
trauktas •.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau.

Paprastai yra priimta, kad 
skaitytojai gali pasisakyti savo 
nuomonę apie laikraštį ir-- 
st.raipsnius. Todėl norėčiau, irt 
aš šia proga savo nuomonę pa
reikšti.

Kiekvieną kartą, skaitant lai
kraštį. kyla klausimas: kodėl 
dedate vertimus iš svetimtau
čių rašytojų knygų, (turiu min
tyje 3 psl.) Nejaugi nėra lietu
vių, kurie parašytų vertingu 
straipsnių, kad ir kasdieninių, 
arba aprašymų, kuriais galima 
būtų užpildyti vietą, čeckovą 
ar kokį kitą galima pasiskaityti 
anglų kalboje, daug kas moka 
rusiškai, le.’.kiškai ir kt.. gali ir 
originalų pasiskaityti, o jog 
yra ir lietuvių rašytojų nema
žai!

Man labai įdomus buvo ap
rašymas apie buv- Lietuvos pre
zidentą A. Stulginskį. Tokia in
formacija yra naudinga ir nevi- 
siems lengvai prieinama. Ency- 
clopedijoje apie prezidentą A. 
Stulginskį yra ir daugiau fak
tiškas ir trumpas aprašymas.

Su pagarba
Aldona Čekienė 

Metuchen. New Jersey

Philadelphijoje pabaltiečių delegacijos priėmimo metu Teresė Gečienė ar
kivyskupui J. Kroli Įteikia Aušros Vartų koplytėlę. Nuotr. K. Cikoto

Kremliaus pirma auka — gen. K. Skučas (2)

Taip mum nerimaujant, stai
ga pamatėm į kiemą įsukantį 
automobilį, kuriame sėdėjo vi
daus reikalų ministerijos poli
cijos rezervo 5-6 policininkai, 
vienas visai nepažįstamas, o vi
si kiti matyti vyrai. Povilaitis 
greitai dingęs iš kiemo- Iššokę 
iš mašinos policininkai tuojau 
apsupo gen. Skučą ir atstatė į 
jį šautuvus, bet jis ramiai tarė: 
“Vyrai, nuleiskit šautuvus, nie
kur nebėgsiu”.

Tuo metu iš pasienio pusės 
pasiekė mus šautuvo šūvio gar
sas. Pamatėme, kaip du pasie
nio sargybiniai atvedė į kiemą 
Povilaitį, užlaužtom už nugaros 
rankom. Paaiškėjo esą Povilai
tis mėginęs perbėgti sieną, bet 
buvo sargybinio šūvio įspėtas 
ir sulaikytas.

Nepažįstamas policijos vach
mistras perskaitė Skučo suėmi
mo įsakymą, surašytą paprasta
me lape, kuriame nebuvo nei 
kertinio nei kitokio antspau
do. bet po įsakymu buvo kelio
likos asmenų parašai. Skučas 
ištaręs, jog kai kurios pavardės 
neįskaitomos, tačiau kas buvo 
pasirašę arešto įsakymą, man 
neteko patirti. Suėmimas buvo 
įvykdytas birželio 15 d. apie 5 
valandą vakaro”.

Apie lietuvių dalyvavimą 
šioje suėmimo aferoje patiria
me dar daugiau. S. Skučienė in
formuoja:

KODĖL MIELIAU EINA Į KAVINĘ, NE Į KONCERTĄ
Kultūros Įstaigų daug, bet ar 

jos pasiekia piliečius? Tekis' 
klausimas keliamas ir iliustruo
jamas konkrečiais pavyzdžiais 
“Kultūros barų” Nr. 2 S. Son
deckio str. “Primityvumas ar 
laiko dvasia?”. Kalba muzikos 
gyvenimo pavyzdžiais:

“Būkime vieną kartą atviri 
— negausiai vis dėlto vilnie
čiai susirenka į koncertus. Ne
lanko žmonės mūsų koncertų.

Kas kaltas?
Žemas atlikimo lygis? Kar

tais būna ir taip. Neįdomus re
pertuaras? Ir taip gali būti, ir 
būna. Tačiau rimti faktai kal
ba ir priešingai. — Dar kartą 
pripažintas iš Lježo grįžo mū
sų styginis kvartetas, simfoni
nis orkestras pirmą kartą Lie
tuvoje atlieka B. Briteno Varia
cijas Perselio tema .... Kame
rinis orkestras, dalyvaujant Ra
dijo ir televizijos komiteto cho
rui ir operos solistams, atlieka 
G F. Hendelio oratorijos “Me
sijas” ištraukas. Fundamenta
lus kūrinys, jaudinąs ne viena 
žmonijos kartą. •

Negausiai susirinko vilniečiai 
visuose konceetuose.

Atvyksta Kubos gitaristas. 
Jugoslavų estradinis ansamblis. 
Lenkų estrada.

“Suėmimo įsakyme nebuvo 
nurodyta ką daryti su suimtai
siais: ar juos vežti į Kauną, ar 
laukti vietoje tolimesnių nuro
dymų. Todėl vachmistras vėl 
bėginėjo į pasienio punktą ir 
iš ten telefonu mėgino susisiek
ti su Kaunu Tik 10 vai. va
karo jam pasisekė susirišti su 
Kaunu, iš kur buvo paliepta su
imtuosius apnakvyndinti su
ėmimo vietoje- Abudu suimtieji 
buvo patalpinti mokykloje at
skiruose kambariuose. Naktį 
sargyba juos saugojo viduje ir 
iš lauko pusės.

Nejauki naktis praėjo akių 
nesudėjus. Birželio 16 d. sek

K. Skučas (vidury), atsistatydinęs 1940 birželio 14 atsisveikino su departa
mentų direktoriais. Kitą dieną jis buvo jau suimtas.

LIETUVOJE

Filharmonijoje — anšlagai. 
Gal būt, tai “laiko dvasios” ap
raiška? Gal būt, poreikis sim
foninei, kamerinei muzikai iš
nyko? ' < Ą;.

Bet jeigu taip, vadinas, mes 
“sumažėjom”, suprimityvėjom. 
Jeigu žmogus skaitytų vien tik 
Main Ridą, Žiu! Verną, tai mes 
jo skonį pavadintume vaikišku, 
nesubrendusiu ...

Šitaip teigti faktai lyg ir ne
leidžia. Atvažiuoja Richteris. 
Paraiškos iš įstaigų ir įmonių 
po kelias dešimtis bilietų, pia
nistas iš Izraelio — salė taip 
pat lūžta.

Tačiau kartais po panašių 
koncertų nerom nenorom imi 
kurti linksmas situacijas. Įsi
vaizduoji: visi žino, kad skam
bins Richteris, bet niekas jo 
nepažįsta; vietoj Richterio į sce
ną išeina mūsų konservatorijos 
penkto kurso studentas •.. Ti
kiu, kad dalis salės plotų, tvir
tai tikėdami ploją ne studen
tui, o Richteriui... Tai para
doksiška, bet tai tiesa.

Ir nenuostabu — ne vienam 
pirmuoju matytu pianistu (!) ta
po Richteris, pirmuoju violen- 
čelrstu — Rostropovičius, o 
smuikininku, sakysim I. Ster- 
nas. Kaipgi nenueisi—visi kai - 
ba. reikia pasižiūrėti...

Pasižiūri žmogus pasiklauso

Lietuviškų studijų savaitė Europoje
Šios vasaros lietuviškųjų stu

dijų savaitė, globojama Lietu
vių Bendruomenės Valdybos 
Vokietijoj. įvyksta rugpjūčio 1- 
8 d. Huettenfelde, Vasario 16 
gimnazijos patalpose. Kadangi 
šiemet sukanka 25 metai, kai 
Lietuvai pagrobta laisvė, lietu
viškųjų studijų savaitėj centri
nė tema bus “Lietuvių pasi - 
priešinimui 25 metai”. Be to, 
bus kelios paskaitos dabarties 
bei ateities problemomis.

Lig šiol studijų savaitėje su 
paskaitomis yra psižadėję daly
vauti šie prelegentai: vysk dr. 
Pr. Brazys, ministras St. Lozo
raitis. prof. dr. J Eretas, prof, 
dr. Z. Ivinskis, prof. dr. A. Ma
ceina, muzikas V. Banaitis, ra
šytojas R. Spalis ir dar du pre

madienio gražų rytą, apie 10 
valandą iš Jurbarko atvyko pa
sienio policijos baro viršinin
kas Simas Bobelis (vėliau išt
remtas į Sibirą) su keliais po
licininkais ir pranešė, kad Ra
seinių apskrities viršininkas 
Rozmanas laukiąs Jurbarke su
imtųjų pristatymo.. .

Šeštadienį, tuoj po gen. Sku
čo ir Povilaičio suėmimo su
stiprintas sienos saugojimas bu
vo nuimtas ir perėjimo punktas 
į Vokietiją vėl buvo atidarytas. 
Tada iš Vokietijos pusės, Sma
lininkų. į Pašventį pas mus grį
žo Pranas Meškauskas German
tas. Lietuvos saugumo departa- 

ir išeina, nieko naujo nesužino
jęs; nes norint sužinoti, reikia 
ne vieno ir ne dviejų koncer
tų per visą sezoną . •.

Daug dedama pastangų, kad 
simfoninė ir kamerinė muzika 
pasiektų plaaąusias klausytojų 
mases. IšvyOš%ų koncertais Į 
rajonų centrus ir kaimo vieto
ves, koncertai mokyklose, tech
nikumuose. parodų salėse . •.

Ar visada jie pasiekia savo 
tikslą? Kai kurie faktai verčia 
galvoti gan . skeptiškai. Kuo, 
sakysim, galima būtų pavadinti 
tai, kad koncertuojant Davidui 
Oistrachui. mūsų kamerinis or
kestras repetuoja savo darbo 
kambaryje, už sienos? Deja, 
analogijų yra. Prieš porą-tre- 
jetą metų, kameriniam, orkest
rui koncertuojant su B. Dvario
nu Alytuje, už sienos repetavo 
choras...

Respublikoje yra 30 septyn
mečių, penki technikumai, dvi 
specialiosios muzikos mokyk
los, konservatorija. Kur geriau 
gali augti ir bręsti menininkas, 
kaip pasiimdamas geriausią^ ką 
teikia jam koncertų salės? O 
kur būna nemaža dalis mūsų 
busimųjų menininkų, busimųjų 
mūsų muzikinio gyvenimo orga
nizatorių ir vadovų, kai pirmą 
kartą Lietuvoje atliekakamas 
mas Britenas, Prokofjevas? To
dėl dvidešimtojo amžiaus sep
tintame dešimtmetyje mes tu
rime iš naujo atrasti impresio- 

legentai. kurių pavardės bus 
paskelbtos vėliau.

Paskaitos ir pranešimai su 
diskusijomis studijų savaitėje 
vyks rytais ir kartais vakarais. 
Popietinis laikas lig vakarienės 
bus rezervuotas organizacijų su
sirinkimams. pokalbiams ir iš
kyloms- Šių pastarųjų numaty
tos dvi — į VVormsą ir Heidel
bergą. Savaitės meninėj progra
moj yra numatytas literatūros 
vakaras ir koncertas.

įsirašyti į lietuviškųjų studi
jų savaitę galima per šias orga
nizacijas: ateitininkus, skautus, 
evangelikų ratelį. Liet. Studen
tų S-gą Vokietijoj, Europos Lie
tuvių Fronto Bičiulius ir Lietu
vių Bendruomenės valdybas.

(Eli) 

mento tarnautojas. Jis į Vokie
tiją buvo nuvykęs kiek anks
čiau, prieš kelias valandas, pa
siteirauti apie gen. Skučo ir Po
vilaičio perėjimą per sieną. 
Grįžusį Meškauską Germantą 
vachmistras taip pat suėmė ir 
per naktį išlaikė su Skuču ir 
Povilaičiu. Tik sekmadienio ry
tą, Simas Bobelis, patikrinęs su
ėmimo įsakymą, ir jame nera
dęs įrašytos Meškausko Ger
manto pavardės, jį tuoj palei
do ir jis sugrįžęs į Kauną-

Bobeliui patikrinus įsakymą, 
suimtieji buvo susodinti į ma
šiną tarp ginkluotų sargybi
niu ... Po to jie buvo išvežti 
Jurbarko kryptimi”-

★
Kas tuos policininkus pasiun

tė gen. Skučo suimti? Atasky- 
,mą randame St. Skučienės in
formacijoje:

“daug vėliau patyrėme iš p. 
Jankausko, buvusio Kauno 
miesto policijos vado, kad bir
želio 15 d. jį pasikvietęs B. 
Giedraitis, vidaus reikalų vice- 
ministeris, ir jam pasakęs, kad 
reikia parinkti patikimus vy
rus vykti į pasienį ir atgaben
ti Skučą su Povilaičiu. Pačiam 
Jankauskui pasisiūlius vykti į 
pasienį. B. Giedraitis pasakęs, 
kad juo nepasitikįs, ir pasakęs, 
jog tamsta liksi čia. Po to buvo 
parinkti kiti vyrai. Iš jų tik - vie
nas žinojęs, kurio tikslu vyks
tama į pasieni; kiti policinin - 
■kai nieko nežinoję, kokį užda
vinį jie turėsią vykdyti”.

Skaitai šiuos pasakojimus;. 
prisimeni, kaip vyriausybės na
riai važinėjo į Vokietijos pasie
nį prikalbinti, kad prezidentas 
Smetona grįžtų į bolševikų už
imtą Kauną, ir tada nustoji ste
bėjęsis. jei Vakaruose kalbama, 
kad bolševikai dabar nebe tie; 
gali tik stebėtis, kiek neišse
miamas yra žmonių naivumas, 
kiek bolševikai moka pasinau
doti kvailumu tų, kukiuos nori 
pražudyti- 

nistus. o didžiausiais jau sun
kiai “įkandamais” modernistais 
tampa Hindesmitas, Onegeris, 
Pulenkas, net Richardas Strau
sas.”

“Literatūros ir meno” žurna
le gegužės 29 panašiu tonu ir 
susirūpinimu prabilo Br. Mar
cinkevičienė apie Panevėžį:

“Panevėžyje veikia septyn - 
metė vaikų muzikos mokykla ir 
muzikos technikumas, panevė
žiečiai didžiuojasi dramos teat
ru, kuris gerai žinomas toli už 
mūsų respublikos ribų- Mieste 
yra aštuoni profsąjunginiai klu
bai. 32 chorai, dešimtys šokių 
ir dramos ratelių, kapelos, sty
ginių ir estradiniai oro kęstai, 
liaudies universitetas. Tai vis 
įstaigos, skleidžiančios kultūros 
šviesą”.

Bet:
“Pasirodė “Hamletas” —žiū

rovų neperdaugiausia. Vėliau 
“Pirmininkas” — netgi mažai- 
Kodėl geri filmai, kuriuose vai
dina savo meistriškumu garsūs 
aktoriai, Panevėžyje nesulau
kė populiarumo?”

“Panevėžys — miestas, kovo
jantis už aukštos kultūros 
miesto vardą. Panevėžys, kuria
me taip gausu kultūrinių įstai
gų. inteligentijos, pelnė nege
rą šlovę ir ... chuliganais, gir
tuokliais .. Kur šių negražių 
reiškinių šaknys?

Kodėl studentas, inžinierius, 
kvalifikuotais ir visų gerbiamas 
už savo profesines žinias nere
tai mieliau eina praleisti vaka
rą į kavinę, o ne į teatrą, kiną, 
koncertų salę? ... Pažįstu vie
ną studentę. Kartą su ja besi
kalbant paaiškėjo, kad ji netu
ri supratimo nei apie literatū
ros. nei muzikos, nei teatrų 
naujienas- Kavinės, šokiai, ma
dingos suknutės — pagrindinis 
jos rūpestis. Tekių — ne ji vie
na .. •

Autorė aiškina, kad tie reiš
kiniai yra ženklai miesčionišku
mo, kuriam svetima kultūra ir 
t.t.

. i i, -----------------------

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

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

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

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

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

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

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

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

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

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
! TeLHYacint 7-4677

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

i “7 ; • ? “ ■ - • j

LITAS Investing Co. Inc.
k v i e č i a

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5J/2%)
Skolintis automašinoms, namą remontui, akciją pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; HI l-6f9j
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. •» "54- .

• •
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9 - 1

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

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

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

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

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

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

JAU 22 M ETAI!

Lietuvos Atsiminimu 

Radio Valanda

ŠEŠTADIENIAIS56... I

STUKAS
eifer

TeL (201) 289-6878
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Mes tvirtai tikime

Apsisprendimo ir nepriklausomybės banga nesustos prie Eibės

JAV Lietuvių Bendruomenės 
IV-ji taryba susirinkusi U-sios 
Sesijos posėdžiams 1965 m. ge
gužės mėn. 22-23 d.d. Valley 
Forge Salėje, Benjamin Frank
lin viešbutyje, Philadelphijoje, 
Pa., pareiškia:

Mes tvirtai tikime,
jog Lietuva ir lietuvių tauta, 
dėl Sovietų Sąjungos okupaci
jos, kolonizacijos ir komunisti
nio genocido šiuo metu pergy
venanti, kai kam kartais be
viltiškai atrodančias lietuviško
jo Valley Forge dienas, atgaus 
savo daugiau kaip septynių 
šimtmečių valstybiniu gyveni
mu Įteisintą nepriklausomybę 
ir laisvę.

Mes protestuojame
prieš Lietuvoje tebesitęsian - 
čia Sovietų Sąjungos okupaci
ją, kuri prasidėjo 1940 m. bir
želio 15 d- Sovietų ginkluota 
agresija, sulaužiusia tarptauti
nę teisę ir iškilmingas tarpu
savio sutartis.

Mes šaukiame,
susirinkę Laisvės Varn^ ir Kon
stitucijos Salės paunksmėje, i 
laisvąjį pasaulį, prašydami So
vietu okupaciją Lietuvoje su
stabdyti. ir

Reikalaujame, kad SSSR
a) išvestų savo kariuomenę, po-

Bolševikinio teroro auka — dr. Antanas Gudonis, nužudytas 1941 birželio
21 Panevėžyje, ligoninėje darant operaciją. Nužudytą apraudoja jo žmona.
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NELĖ MAZALAITĖ

PSALME
Tiktai miškas tegali padary

ti. kad dar mažiau tepamatai 
laiko tekėjimą. Nes 'laša ir la
ša sekundės, o tu sėdi miške 
nuo ankstybos popietės iki sau
lei nusileidžiant, ir vistiek dar 
nebuvai visko regėjęs.

Kur ten- Gali žiūrėti tiktai į 
vieną pušies spyglį, ir tariesi 
matęs visos žemės širdį. Ir ste
bėsi dėl dalykų, kokių kitur 
nesutiksi — nes čia yra -kito
kios akys; tarytum tau įžengus 
į žalią pa.aulį, tau uždėjo aki
nius, kurie netiktų gatvėje, nei 
miesto viduryje, nei troboje-

Pralėkė paukštis. Taip, stai
giu šuoliu jis nėrė iš jaunojo 
pušyno ir smigo žemyngalviui 
— toli nuo Nemuno O, tegu 
jis lekia, tačiau tu pamatei, jog 
jis kažką pametė, ir tai nukri
to į mažos pušies viršūnę — 
gal net galėtum, 'labai pasistie
bęs, ranka pasiekti bet —, ne 
nereikia, užtenka, kad matai: 
tai plunksna. Tai maža paukš
čio plunksna nukrito, tašytum 
mergaitė, pabėgdama, pame
tė nosinaitę. Dabar ji guli tarp 
dviejų skujų, pušyje, ir pro ją 

liciją, kolonistus ir visus val
dininkus iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos,
b) grąžintų į namus visus Bal
tijos kraštų išvežtuosius Sibi
ran, į Sovietų Sąjungos kalėji
mus ir koncentracijos stovyk
las, tuo būdu sudarant sąlygas 
lietuvių tautai savo likimą 
spręsti laisvais rinkimais.

Mes tvirtiname
laisvojo pasaulio žmonėms, ver
tinantiems taiką, jog taikos ne
gali būti, kai pusė pasaulio gy
vena vergijoje;
jog istorija yra Įrodžiusi, kad 
pastovi talka yra negalima, kai 
tautų likimas sprendžiamas ti
ronų, o ne laisvų žmonių.

Mes perduodame
už geležinės uždangos paverg
tųjų. Įkalintųjų, ištremtųjų ir 
nukankintųjų lietuvių Įspėjimą 
laisviesiems:

'‘Kas jūs esate, mes buvome; 
kas mes esame, jūs galite bū
ti".

Mes šaukiamės
i kiekvieną laisvę mylinti ame
rikietį. kuri su Sovietų paverg
tąja lietuvių tauta riša kraujo 
ar tik sąžinės ryšys, būti nenu
ilstančiu Lietuvos laisvės šauk
liu.
Mes visi esame pavergtųjų bro- 

matai saulę — pro plunksną.
Saulė sėdi, kaip jos varde 

gėlė, mėlynoje lėkštėje. — 
toks atrodo dangus, ir jame nė
ra nieko, tiktai vasariniai de
besys. lengvi ir puošnūs, ir la
bai greiti, — ir lėktuvai. Kar
tą mes sumėtėme žodį, jog 
nuostabu, kiek daug mes turi
me lėktuvų, arba tie patys grįž
ta. padarę ratą, kaip operoje 
kareiviai kai reikia labai daug 
jų parodyti.

Bet niekas negali užstoti sau
lės — ir dabar, žiūriu, ji švie
čia į skruzdžių pilį — tenai 
niekuomet ne.ibaigia viduram
žiai: sargybos prie vartų keičia
si, ir atve’kamas grobis nuola
tos didina išteklius, ir atnešami 
namo kritusieji kovose. Jos 
vaikyto skubiai, pergnybtos, 
kaip šarvai blizga jų rusvi kū
nai, o kitos yra juodos bet 
mes dėl to nesrstebiame, — ne
užtektų laiko.

Ir išvydau zuikį. Koks jis ma
žas tarp aukštųjų pušų, tarp 
tų. kurios — jeigu guli veidu 
aukštyn — atrodo tarsi laive 
stiebai — taip, ir štai, staiga

Po V. Sidzikausko pareiški
mo pirmininkė Edna F. Kelly 
davė žodį A. Milukui. Jis papa
sakojo savo gyvenimo istoriją 
— kaip jis su tėvais iš Ameri
kos parvyko į Lietuvą, būda
mas dešimties metų, kaip ten 
mpkslus baigė ir įsijungė į ūki
nes organizacijas; kaip nuo ant
rosios Sovietų okupacijos pasi
traukė iš Lietuvos jo tėvai, bro
liai bei seserys, o jis pats pa
siliko; tik 1947 mėgino, kaip A- 
merikos pilietis gauti leidimą, 
grįžti į Ameriką. Bet tada buvo 
suimtas ir išvežtas prie Uralo į 
stovyklas, kuriose praleido be
veik 9 metus.

Ši isterija Darbininko skaity
tojam jau buvo trumpai papa
sakota, tad jos pilną tekstą iš 
A. Miluko pareiškimo pakomi- 
sio nariam čia praleidžiama 
(prie jos dar teks grįžti kitu at
veju). Savo pareiškimo pradžio
je ir pabaigoje A. Milukas pa
žymėjo. kad visiškai sutinka su 
tekia informacija apie padėti 
Lietuvoje, kokia buvo parody
ta pagrindinio liudytojo V. Si
dzikausko pareiškime.

Po esto Arseni Taalman, at
vykusio iš Estijos 1963, trum
po pareiškimo pirmininkė Ed
na F- Kelly davė žodį pakemi- 
sio nariam — paklausimam.

FRELLINGHUYSEN (Peter 
H.B., r. N.J.). Ponia pirminin
ke. Turiu pasakyti, kad p. Sid
zikausko pareiškimas man atro
dė labai slegiantis. Jūs esate, 
kaip supratau. Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas. Bet 25 metų So
vietų okupacijos Baltijos valsty
bėse vaizdas, kuri jūs nupiešė- 
te. atredy tų. temdo išlaisvini - 
mo galimybę. Kitaip, sakant, ru
sifikacija. kurią "jus aprašėte 
'kaip tęsiamą be pertraukos, ne
paisą ' t. kas vadovavo Sovietų 
politikai, atrodo, labai sunkina 
būti optimistu kai dėl išlaisvi
nimo-

Kokiom sąlygom ir kokiu bū
du, jūs manote, tekis išlaisvini
mas būtų įmanomas? Aš manau, 
nėra jokios galimybės, kad So
vietai sr /o noru atsisakytų nuo 

’in ’•»»«,vės ša’ k~mo ai ’a^. Nuo 
kiekvieno mūsų priklausys, 
kan garsiai ir r'ač’ai laisvė 
šauksmas aidės pasaulyje.

Vytautas Volertas
Pirmininkas

Dr. Elena Armanienė
Sekretorė

atsirado tasai žvėris, visai ne
panašus į jūreivį — lyg girta, 
maža, nuskendusiojo dvaselė, 
toks permatomai pilkas — ir 
juokingas.

Ir lygiai netikėtai pamatau, 
kad netoli auga grybas. Aiškiai 
žinai, jog jį suvalgęs sirgtum, 
arba ir išviso neilgai gyven
tum, tačiau jis toks reikalin
gas čia. — ir manai, jog ko ge
ro ir niekas neaugtų, jeigu ne
būtų ir šungrybio.

O tarp to visko — vaikšto ir 
šliaužia ir lekioja — vabalai — 
paslaptingi, ir tingūs — kaip 
miško mh tikai, filosofai ir poe
tai — ir yra labai darbščių, ir 
niekuomet nesuprasi, koks jų 
tikslas ir kelionės kryptis. Gali 
pražūti savo mintyse, mėginda
mas įspėti ir sužinoti — arba 
pats bėk paskui jį — taip

Staiga — regi, kad saulė yra 
taip pakrypusi, jog toli skrai
dančiųjų paukščių sparnai jau 
atgręžiami į lizdų pusę — ir sa
kai: — Reikia vykti namo. — 
tačiau, argi taip lengvai paleis 
tave miškas- Tuo metu yra su
daužomi kvepalų indai — ir 
medžių šakose, ir mažose, ne
užmatomose gėlėse, tankmėse 
— prabyla baltieji dobilai ir 
žiedai, kurių vardų nežinau,— 
ir užmiršti, lyg praganęs at
mintį, kad žadėjai keliauti. Tik
tai žiūri ir klausaisi, ir nespėji 
apimti. — nes pabunda tyla, 
nuostabioji priešvakario tyla, 
ir kiekvieną joje atsidūrusį 

to, ką jie turi Baltijos valsty
bėse, ar sušvelnintų savo poli
tiką tos srities gyventojų at
žvilgiu. Kiek aš supratau iš to, 
ką jūs pasakėte, jie toli gražu 
nerodo jokio švelnėjimo, jokio 
pagrindo optimizmui — ar ne 
taip?

SIDZIKAUSKAS. Ką aš čia 
pateikiau, tai buvo, sakyčiau, 
viena medalio pusė — rusų pas
tangos ir tai. ką jie daro, kac| 
•sunaikintų Baltijos gyventojų 
tautinį charakterį. Aš nekalbė
jau apie medalio antrą pusę— 
apie tautų rezistenciją, ypačiai 
apie jaunosios generacijos, apie 
jos ryžtingumą pasipriešinti vi
som rusų pa tangom, sukliudy
ti rusų įtaką Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje. Jiem tai pasise
ka įvairiais būdais. Spaudimas 
ir akcija visada sukelia reakci
ją.

Reakcijos parodo gyventojai, 
ypačiai jaunimas. Jie net nebi
jo teroro. Tai yra grėsmė oku
pantam. Dėl to aš manau, ir ta 
prasme esu pozityvus, kad ne 
taip lengva sunaikinti tautą ar 
valstybę. Nepasiseks. Caro žmo
nėm nepasisekė- Nepasiseks ir 
sovietam, dabartiniam Krem
liaus valdovam. Atsižvelgiant į 
ši Baltijos žmonių ryžtingumą, 
jeigu bus Vakarų paramos Bal
tijos valstybių aspiracijom sa
vo likimą spręsti apsisprendi
mo keliu, atkakli rezistencija 
duos padėties palengvėjimą-

Daugelis imperijų griuvo. 
Grius ir Sovietų imperija, grįs
ta tautų pavergimu. Mes nesa
me vieni šioje kovoje. Joje da

C...cagoje sv. Kazimiero kapinėse gegužės 3i pašventintas prof. K. Pakšto paminklas. Paminklą pašventino 
vysk. P. Brazys. MIC, (d.). Iš kitos paminklo pusės —J. Pakštienė. _ Nuotr. Z. Degučio

fcarsą padvigubina — ne, 
šimteriopai padaugina, arba su
skaldo- Ir šauksmas pasidaro, 
kaip šnibždesys ,ir uodo spar
nai tarsi perkūnas, ir prasive
ria pušų ir eglių metūgės, ir 
varva iš jų gyvenimas, ir esi 
kurčias ir nebylys viskam, kas 
nėra miškas.

Nors pro šalį eitų pati istori
ja.

Toks buvo popietis, kai užsi
buvome Panemunės miške ir 
tamsėjo, kada pagaliau sėdėjo
me autobuse.

Gal mes perdaug turėjome 
ko kalbėtis, kad nematėme, ko
kie buvo kitų keleivių veidai, o 
gal ir kiti buvo tiktai grįžtan
tieji iš džiaugsmo dienos —bet 
pirmą kartą mes išgirdome Šan
čiuose. sustojus trumpam auto
busui. “Extra!”

— Tai Raštikis sudarė nau
ją kabinetą, — tariame sau 
•tylomis — juk mes rūpinomės 
kiekvienu įvykiu, ir politika — 
ir mes keliavome svarstydami 
ir arti lažybų: kokie vardai nau
jų ministerių. — Ir kitą kartą 
mes nugirdome “Extra-” — ir 
dar kitą, o kai atvykome -netoli 
stoties, buvo keista, kad auto
busas nesuko įprastu keliu. — 
ne jis vinguriavo siaura šoni
ne gatvele, — h* mes sprendė
me: — Argi būtų nenumatytas 
paradas? — Vaiduoklių, — juo
kavome, nes kas kitas pasirink
tų tekį daiktą nakčiai. Ar atvy
ko svečias iš užsienio, kurį la-

Apklausinėjimai Atstovy Rūmuose (3)

lyvauja visos satelitinės valsty
bės. Mes bendradarbiaujame, 
mūsų žmonės turi nuolatinį ry
šį, o nepriklausomybės reikala
vimas Lenkijoje ir Vengrijoje 
gimdo ir Baltijos žmonių ryž
tingumą.

Nepaisant nors ir kaip tam
saus vaizdo; nepaisant realisti
nio pristatymo, kaip Sovietai 
stengiasi sunaikinti ir net pa
laužti žmonių pasipriešinimą, 
yra^dar kitos reakcijos, kitos 
jėgos, kurios gelbsti. Apie vie
nas milijonas lietuvių yra lais
vajame pasaulyje, o tai reiškia 
vieną ketvirtadalį tautos, šiom 
dienom aš dalyvavau lotynų A- 
merikos lietuvių kongrese. Vi
sa tai drauge rodo ryžtingumą, 
keki pereitą šeštadienį pade
monstravo čia, prie Baltųjų Rū
mų, lietuviai studentai, parem
dami stiprybės politiką Vietna
me ar Domininkonuose, ir tai 
•stiprina mūsų viltis.

Mes nekrintame į desperaci
ją. Mes laikome savo pareiga 
pristatyti padėtį tokią, kokia 
yra, pristatyti dabartinių Krem
liaus valdovų imperialistinę po
litiką, kurią ji vykdo Baltijos 
vai. lybėse, kad duotume tikrą 
vaizdą, ką jie ten daro; tuo sie
kiame sukelti laisvojo pasaulio 
reakcijas, nes jie ten, Kremliu
je, o taip pat Vilniuje, Rygoje 
ir Tallinne labai jautrūs reak
cijom ir čia.

žodžiai, paleisti čia, bus per
duoti i ten. Jie turės pozity
vios prilaikančios veikmės so
vietinės imperijos kolonija val
dovam- Jūs žinote, kas darosi 

bai reikia saugoti? — Nebuvo
me girdėję skelbiant. — O gal 
didelės laidotuvės? — pasakė
me kažkuris — bet šypsojo- 
mės.

Taip mus atvežė vingiuotai 
iki Saugumo Rūmų, — ir 
tiktai vėliau, daug vėliau 
kalbėjome. jog kiekvienas 
žingsnis turėjo reikšmę, ir ten, 
mažame kioske mes gavome 
“Extra” — paskutinį. Ir eida
mi skaitėme, ir gatvės lempos 
nebuvo šviesios tą birželio 
naktį — ir reikėjo pridėti dar 
degtuko ugnį, kad pamatytume, 
kas ten buvo paskelbta. Mes 
aklieji ir kurčiai iš miško, iš- 
skaitėme. kokiais atsargiais ir 
ramiais žodžiais bebuvo ap
reikšta. — kad mums grįžimo 
kelias buvo užstotas tikrai Di
džiųjų Laidotuvių — rusai bu
vo čia, mūsų žemėje.

Mes negalėjome ištarti nė 
raidės — ir nė vienas — nė 
šūktelėti, nė netikėti. Ir nerei
kėjo — ar kalbėjo tie. kurie 
žengė, kaip ir mes Laisvės Alė
ja — Laisvės Alėja! Ar jie šau
kė? Nakties lempų šviesose jie 
atrodė išblyškę, kaip dvasios iš 
didelio, maro užgulto laivo, o 
važiuodami šią popietę į Pane
munę. mes buvome palikę Kau
ną palaimintą ir gyvą, ir žmo
nės buvo gyvi ir laimingi, neži
nodami, kaip laimingi. Jie, kad 
ir ne asmeniški pažįstami, nei 
draugai — bet buvo mūsų 
žmonės, laisvi mūsų žmonės. 

dabar komur.l tinėje orbitoje. 
Turiu galvoje komunistinio mo
nolito eižėjimą Visa tai jaučia
ma ir mūsų Baltijos kraštuose, 
ir tai yra taip pat elementas 
viltim.

Ir dėl to, nors dabartinės pa
dėties Baltijos valstybėse vaiz
das yra labiau tamsus, mes ir 
mūsų tautiečiai nekrintame į 
desperaciją.

FRELLINGHUYSEN. Kokiu 
būdu, jūsų manymu, Jungtinės 
Valstybės ar Vakarai apskritai 
galėtų pareikšti savo simpatiją 
tautų interesui Baltijos vals
tybėse ir jų vilčiai, kad nepri
klausomybė gali būti atstatyta?

SIDZIKAUSKAS. Mr. Frellin- 
ghuysen, yra daugelis būdų. 
Piimiausia. Jungtinių Valsty
bių vyriausybė niekada nepri
pažino užgrobimo nei prievar
tinės inkorporacijos. Ji tebepri- 
pažista Baltijos valstybių atsto
vus, skirtus laisvųjų vyriausy
bių. Tatai tebetrunka. Baltijos 
valstybių nepriklausomybės me
tinėse mes visada gaudavome 
valstybės departamento, valsty
bės sekrete riaus pareiškimus. 
Tai yra taip didelis padrąsini
mo ir vilties šaltinis. Ryšium 
su Pavergtų Tautų savaite, ku
ri šiemet sutampa su 25 metų 
sovietinės agresijos prieš Bal
tijos valstybes sukaktim, mes 
tikimės, kad prezidento prokla
macija gal primins Baltijos val
stybių problemą ir šio krašto 
susirūpinimą tų valstybių ir tau
tų likimu.

Yra Jungtinių Tautų dekolo

Dabar, kai jie ėjo priešais mus,® 
jie galėjo regėti save pačius,® 
kaip veidrodyje, mūsų akyse.® 
mūsų veiduose — mes buvo-® 
me vienodi visi tą vakarą.

O, ne! Prie Pašto, prie mū-| 
sų gražiųjų Pašto Rūmų — sto-| 
vėjo rusų tankas, ir kyveriuotif 
maskoliai stovėjo išlauko, ir lin-| 
dėjo viduje, ir pirmą kartą mes| 
pamatėme mongolą- Ir aplinkui| 
stovėjo minia — ji staugė —ne? 
tai nėra pajuokimas — ta mi-® 
nia staugė rusiškos dainos gai-f 
dą — ir plojo rankomis^ ir svai-i 
dė gėles, kurios atrodė aplepu-® 
sios, kaip gyvulių ausys gal dėl-® 
to. pagalvojau, jog jie yra tie| 
patys, kuriuos vedė Mozė. ir| 
nebuvo jis spėjęs užlipti Kai-® 
ną, dar jie regėjo jo kojų pa-$ 
dus, kaip jie pasidarė sau auk-® 
so veršį, ir puolė žemyn prieš| 
jį veidais, ir garbino, užmiršę® 
tikrąjį Dievą.

* iKodėl aš galvoju iškilmin-t 
gaiš Rašto žodžiais. — tariu| 
sau. — tai ne mūsų žmonės.| 
tai tiktai mūsų valstybės pilie-S 
čiai — tačiau jutau, kad kurt 
nors, prie kito tanko, stovi irt 
tokie, kurių protėviai nuo am-1 
žiu tekalbėjo lietuviškai, — iri 
mano širdis pasidarė pikta iri 
kerštinga — šitokią valandą ašį 
nebūčiau jutus pasigailėjimo—| 
kai mačiau maskolių tanką iri 
išdavikus. 1

(Bus daugiau) I

nizacijos komitetas; ten yra ga
limybė iškelti sovietinio kolo
nializmo Baltijos valstybėse 
klausimą. Apsisprendimo ir ne
priklausomybės banga nesustos 
prie Elbės upės; ji turi eiti ir 
toliau į rytus. Tarptautinė žmo
gaus teisių lyga, kurios prieky- 
yra Roger Baldwin. Sovietų ko
lonializmo Baltijos valstybėse 
klausimą pasiūlė JT “24 komi
tetui” Amerik a yra šiame ko
mitete atstovaujama. Mes taip 
pat prašėme šiame organe kel
ti Baltijos klausimą- Pats fak
tas, kad Baltijos valstybių pro
blema keliama tarptautiniame 
forume, yra didelės svarbos da
lykas, nes tai reiškia, kad ši 
problema nėra užmiršta ir kad 
ji yra tarptautinė problema.

Tai ir duoda mums vilties, o 
taip pat stiprina tautos rezis
tencijos dvasią anapus uždan
gos.

FRELLINGHUYSEN. Jūs esa
te įtikinantis kalbėtojas. Aš lin
kiu jums sėkmės (b.d.).

Pašventintas 
K. Pakšto 
paminklas

“Štai, kur tikra lietuvybė iš
laikyta — tai čia Kazimierinė- 
se! Gražiai išsilaikiusios lietu
viškos pavardės■.• — sakyda
vo a.a. prof. K. Pakštas, kuris 
ir pats tenai jau guli greta sū 
kitais lietuviais . ..

Gegužės 31 d. šv. Kazimiero 
kapinėse metines, tradicines 
mišias aukojo vysk. Pr. Brazys, 
asistuojamas dviejų kunigų, da
lyvaujant mūsų gerbiamiems 
pre’atams, unifermuotiems Ko
lumbo Vyčiams, skautams ir k.

Tuoj po pamaldų buvo prof. 
K. Pakšto paminklo, arch. J- 
Mulcko suprojektuoto, atidary
mas ir jo pašventinimas. Lie
tuviams išeiviams naujai pas - 
•kirtas vyskupas Pr. Brazys pa
šventino paminklą. Vėliau jis 
jautriu žodžiu abibudino šako
tą prof. K. Pakšto veiklą, jo 
asmenį, katalikybės skleidėją, 
mokslininką, patriotą ir entu - 
ziastingą kalbėtoją. Vyskupo 
turiningą kalbą gražiai papildė 
Pakšto Fondo iniciatorius, jo 
organizator-ius ir komiteto pir
mininkas inž. Jurgis Mikaila. 
Ateitininkų Sendraugių Valdy
bos ir jos sukurto paminklui 
statyti komiteto vardu jis pa
dėkojo vysk. P. Braziui; arch. 
J. Mulokui už sukurtą pamin
klo projektą, už kurį jis atsisa
kė paimti atlyginimą; padėkojo 
visiai ateitininkijai ir visuome
nei už aukas tam paminklui; 
padėkojo inž. A- Tumosai ir 
Stasei Tumosienei. kurie įdė
jo daug rūpesčio prie kapo ir 
paminklo statymo.

Prof. B. Vitkaus rūpesčiu ka
pinėse gražiai nuskambėjo ‘Ma
rija. Marija' ir Lietuvos him
nas. Susirinkusiųjų buvo ne
mažas būrys. Be vietinių buvo 
atvy kusių iš Detroito inž. J. Mi
kaila su žmona, prof. A. Da- 
mušis su žmona ir dviem duk
relėm. J. Laučka iš Washingto- 
no, Janina Pakštienė iš Miami 
ir k.

Iškilmėms pasibaigus, inž. 
Tumcsa su žmona organizavo 
pietus, kurie buvo paruošti jų 
gražioje rezidencijoje —9837 
So. Albany Ave- (T)

KRETINGIŠKIŲ DĖMESIUI

,§. m. birželio 26 d. Chicago- 
je įvyksta Kretingos gimnazi
jos 1944 m. abiturientų laidos 
suvažiavimas, į kurį maloniai 
kviečiami visi buvę mokytojai, 
ankstyvesniųjų laidų abiturien
tai bei visi Kretingos gimnazi
ją lankę asmenys ir jų šeimų 
nariai. Dėl smulkesnių informa
cijų apie šį suvažiavimą kreip
kitės į Valę Vėlavičiūtę -Plei- 
rienę, 6658 So. Rockwell Str., 
Chicago, ill Telef. PR 8-8868.



4

• ais.yu^s pa.H_.one
Nuotr. V. Mažeiio

Lietuvių diena birželio įvykiams minėti 
kus sveikinimus ir viltis dėl 
laisvo rytojaus, programa baig
ta JAV himnu. Tiek programos 
pradžioje, tiek pabaigoje gie
dant himnus jungtiniam cho
rui dirigavo visos programos 
koordinatorius Antanas Vismi
nas.

Šalia jau anksčiau paminėtų 
asmenų, prie šios lietuvių die
nos programos ruošimo prisidė
jo dar ir programos direktorė 
Helen Kulber bei tautinių šo
kių muzikos vadovas Vytautas 
Strolia-

(atkelta iš 1 psl.) 
viljoną. Pagerbus vėliavas bei 
sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus, kun. Longinas Jankus 
atkalbėjo invokaciją. Iškilmes 
atidarius Lietuvių komiteto pir
mininkui ir šios Lietuvių die
nos vadovui Aleksandrui Vak- 
seliui, sveikino generalinis kon
sulas Vytautas Stašinskas-

Meninėje programoje daly
vavo jungtinis, virš 100 asme
nų choras, sudarytas iš Ange
lų Karalienės parapijos, Apreiš
kimo parapijos. Atsimainymo 
parapijos, Brooklyno operetės 
ir New Yorko vyrų chorų.

Pirmu išėjimu jungtinis cho
ras. diriguojamas Vytauto Stro- 
lics, atliko: Aleks. Kačanaus - 
■ko “Himnas už tėvynę”, Juo
zo Naujalio “Ko liūdi, putinėli” 
ii- Juozo Gudavičiaus “Kur gi
ria žaliuoja”.

Tautinius šokius “Sukčių’’, 
pakaito- 
ir “Mai- 
grupės • 

vadovau

Ju-

vėl

“Oželį” ir “Vėdarą” 
mis še ko New Yorko 
renio” tautinių šokių 
Abiem šiem vienetam
ja Jadvyga MatulaitiŲnė,

Vlado Baltrušaičio diriguoja
mas New Yorko vyrų choras 
dainavo Stasio Šimkaus “Vai 
broli, broli”. Teodoro Brazio 
“Oi, toli, toli”, Kazio V. Banai
čio “Pirmyn, pirmyn” ir 
liaus Štar.kos “Jojau dieną”.

Margiaspalviai šokėjai 
pasirodė su “Kubilu”, “Pas mo
čiutę augau” ir “Malūnu".

Solistė Leonė Juodytė su gi
liu įsijautimu dainavo Stasio 
Šimkaus “Kur bakūžė samano
ta”, Aleksandro Kačanausko 
“Pradalgiuose” ir Salomėjos 
Cerienės “Klajonė".

Baritonas Stasys Citvaras pa
sirodė su Stasio Šimkaus ‘Tam
sioj naktelėj’. Stasio Šimkaus 
‘Oi kas' ir J. Dambrausko ‘Jau 
žirgelis pabalnotas’. Abiem so
listam. kaip ir jungtiniam cho
rui akemponavo Aleksas Mro- 
zinskas.

Programos vedėja Gintarė ši- 
leikaitė vėl pristatė šokėjų gru
pes. i-p:l iančias “Landytinį”, 
“Lenciūgėlį" ir “Sadutę".

Po pirmininko Aleksandro 
Vakseiio padėkos žodžio, sce- 
non sugrįžęs jungtinis choras, 
šį kartą diriguojamas Mykolo 
Liuberskio. sudainavo J. Dam
brausko “Vežė mane iš namų”, 
Česlovo Sasnausko “Kur bėga 
Šešupė" ir St. Šimkaus “Lie
tuviais esame mes gimę”. Per
eitų metų lietuvių komiteto pir-
mininkui prof. J. Stukui išreiš-

VAIŠĖSE
Po neilgos pertraukos keli 

šimtai lietuvių rinkosi ribotose 
Sal Abbracciamiento restorano 
pata’.pose bendros vakarienės. 
Baigiantis vakarienei, atsakyda
mas j išreikštus sveikinimus ir 
padėką, tiek daug energijos ir 
nuoširdumo parodas bei dauge
lyje progų vis sugebąs dalyvau
ti vysk. P. Brazys atsisveikini
mo žodyje vėl pabrėžė lietu
viškos vienybės reikalą, kaip 
laimėjimo laidą. Primindamas 
Pauliaus VI rūpesti lietuviais, 
paskiriant jų reikalams naują 
lietuvi vyskupą, ganytojas per
davė ir Šv. Tėvo mintis, jog 
patriotizmas — tai dorybė, per 
tėvų ir tėvynės meilę vedanti 
prie Dievo, kaip visų Tėvo, mei
lės. Negali būti jokio pasitei
sinimo prieš apsileidimą lietu
viškumo išlaikyme. Kaip paukš
čius atskiriame iš jų čiulbesio, 
taip ir lietuvį iš dainos, tau
tinių rūbų. Vieningoje tautinė
je kovoje visi turime eiti kur 
Dievas kviečia ir tautos reika
lai ragina. K. Bč.
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kun. L. Jankus, dešinėje—kun. A. Račkaus- 
Nuotr. R. Kisieliaus

Prel. J. Balkūnas kalba invokaciją prie kryžiaus, pakeliant vėliavą
Nuotr. V. Maželio

Vysk. pr. Brazys aukoja mišias Vatikano paviljone. Kairėj, 
kas.

Vėliavą pakeliant prie lietuviško kryžiaus iš k. j d. J. Šlepetys, konsulas A. Simutis, kun. L. Jankus, vysk. 
Pr. Brazys, gen. konsulas V. Stašinskas, prel. J. Balkūnas, A. Vakselis—komiteto pirm. Nuotr. R. Kisieliaus

Jungtiniam chorui New Yorko valstybės paviljone dir iguoja Vytautas Stroiia Nuotr. V. Maželio

Gen. konsulas V. Stašinskas kalba New Yorko valstybės paviljone
Nuotr. R. Kisieliaus

Programa New Yorko valstybės paviljone Nuotr. V, Maželio Veteranai neša vėliavas nuo lietuviško kryžiaus j New Yorko valstybės paviljoną. Nuotr. R. Kisieliauo
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ŠVENTE, KURIOS REIKĖJO LAUKTI 15 METU
Per 15 metų šio krašto lietu

viai surengė daugybę minėji
mų, suvažiavimų, kongresų, į- 
vairių viešų pasirodymų, iš - 
platino tūkstančius atsišauki - 
mų, išleido šimtus informacinių 
leidinių, prirašė glėbius rezoliu
cijų valdžios vyrams. Tos šako
tos veiklos tikslas vienas ir tas 
pats. Informuoti pasaulį apie 
pavergtą Lietuvą. Ieškoti drau
gų ir užtarėjų kenčiančiai tau
tai. Parodyti pasauliui komu
nizmą be kaukės.

Tikslas kilnus. Intencija ge
ra- Deja, objektyviai visa ver
tinant, dažnai buvo galima pa
sidžiaugti tiktai gyva veikla, 
bet ne jos rezultatais. Tačiau 
ir nesėkmė yra vertinga, kai iš 
jos pasimokoma, kad su meške
re banginio nepagausi ir į mė
nulį iš lanko neįšausi. Didelis 
tikslas reikalauja didelių pas
tangų, tinkamų priemenių ir gė
rės organizacijos.

Neprotinga skaičiuoti viščiu
kus, kol dar neišsiritę iš kiau
šinių. Bet iš to kas jau padary
ta ir kas daroma — o svarbiau
sia kaip daroma! — galima ti
kėtis, kad Laisvės Sąskrydis 
(Freedom Rally), kuris įvyks š. 
m. birželio mėn. 20 d. Hartfor
de, Conn., pradės naują erą 
organizacinėje veikloje.

Paamdytas amerikiečių in
formacijos biuras, už angažuo
tos TV ir Radio stotys, už- 
megsti ryšiai su vietos spauda, 
išsiųsti aplinkraščiai visų reli
gijų dvasinirtkams Connecticut

Dr. Petras Vileišis, vienas iš pagrindinių demonstracijų Hartforde organi
zatorių.

BRANGŪS TAUTIEČIAI!
dalyvaukite

PABALTIJO TAUTU LAISVES

SĄSKRYDY
birželio 20 d.

HARTFORD, CONN.
2 vai. p.p. — Mišios St. Joseph katedroje (Farmington Ave.)
3 vai. p.p. — Eisena į Bushnell Memorial salę
4 vai. p.p. — Protesto mitingas Bushnell Teat, su menine programa

Mišias'laikys w»kupa> PRANAS BRAZAS 
Pamok'lą pasakvs prelatas JONAS BALKI N.\S 
Mitinęc kalbės senatorius THOMAS IX)DI)

Garbės svcCių tarpe dalyvauja Alberto Giovannetti. Vatikano atstovas prie J. Tautu.

Atlikime pareigą savo Tėvynei. Tūkstančių pabaltiečių dalyvavimas te
bus pasauliui žinomas, kaip galingas protestas prieš 25 metus užsitęsusį 
Pabaltijo tautų pavergimą ir naikinimą • Įėjimas nemokamas •

(OXXECI ICl T PABALTIEČIŲ 
JI XGTIXLS KOMITETAS

NINA GAILIŪNIENČ

valstijoje, pakviesta pustrečio 
šimto Amerikos visuomenės eli
to.

Šventė prasidės 2 vai. p. p. 
šv. Juozapo katedroje, kur šv- 
Mišias laikys vysk. P. Brazys, 
pamokslą pasakys prelatas J. 
Barkūnas ir žodį tars Msgr. Al
berto Giovannetti.

Spalvingas paradas iš kated
ros svečius nuves į Bushnell 
Memorial teatrą, kuriame įvyks 
oficialioji ir meninė sąskrydžio 
programa.

Šventėje iš Washington© da
lyvaus sen- Thomas Dodd —jis 
pasakys pagrindinę kalbą; daly
vaus taip pat sen. A. Ribbicoff 
ir keturi ikongresmanai. Be jų, 
sutiko dalyvauti buvęs Connec
ticut gubernatorius John Lod
ge, Hartfordo burmistras Wil
liam Glynn, Demokratų Parti
jos pirmininkas John Bailey. 
Gubernatorius John Dempsey, 
keli vyskupai ir kiti pakviesti 
svečiai dar nedavė savo atsaky
mo.

Visi išvardinti ir neišvardin
ti garbės svečiai Connecticut 
lietuviams yra daugiau ar ma
žiau pažįstami. Tiktai vienas 
veidas, pasislėpęs už masyvių 
akinių, yra svetimas, pavardė 
negirdėta. O šis asmuo yra kaip 
tik tas, kurio apie mūsų tautos 
tragediją nereikia informuoti- 
Apie komunizmą be kaukės, 
apie Bažnyčios persekiųjimą už 
geležinės uždangos jis yra pa

rašęs dvi knygas.
Tai Msgr. Alberto Giovannet

ti, Vatikano oficialus stebėto
jas prie Jungtinių Tautų New 
Yorke, kurio veikalas “Raudo
noji knyga apie persekiojama 
Bažnyčią”. “Popiežius Kalba Ty
linčiai Bažnyčiai” yra išverstas 
į septynias kalbas. Joje vaiz
duoja Bažnyčios persekiojimą 
komunistų užimtuose kraštuo
se. Aišku, kad katalikiška Lie
tuva negali būti nepaminėta.

Kai Lietuvos laisvės byla ka
da nors atsidurs Jungtinėse 
Tautose, Alberto Giovannetti 
asmenyje, be abejo, rasime 
draugą, tikrą užtarėją ir mūsų 
reikalų žinovą.

Beveik į kiekvieną parengi
mą publika kviečiama su aša
rotais maldavimais, kad jame 
dalyvauti yra šventa lietuvio 
pareiga.

Dalyvauti pabaltiečių rengia
mame Laisvės Sąskrydyje (Free
dom Rally) Hartforde, man at
rodo. yra ne sunki pareiga, o 
reta privilegija, kuria Naujo
sios Anglijos lietuviai maloniai 
kviečiami pasinaudoti.

Tą dieną šalia žymių USA 
valdžios vyrų ir Bažnyčios aukš
tų dvasiškių ir pats jausiesi di
delis.

Amerikos lietuviai visuose 
kraštuose, įskaitant ir laisvą 
Lietuvą, buvo ir yra sutinka
mi su pagarba. Jeigu nejutai, 
tai š.m. birželio mėn. 20 d. 
Hartforde įsitikinsi, kad būti 
Amerikos lietuviu yra garbė ir 
Amerikoje-

AKADEMINIO SKAUTU SĄ
JŪDŽIO VASAROS 

STOVYKLA

Rugpiūčio 28 iki rugsėjo 6 
Chicagos Akad- Skautų “Rako” 
stovyklavietėje, prie Custer, 
Mass., įvyks 15-toji ASS vasa
ros stovykla.

Stovykloje numatoma plati 
ir įdemi programą, kurią orga
nizuoja Ramunė Kviklytė. 5747 
S. Campbell Ave., Chicago, Ill., 
60629.

Akademikės skautės prašo
mos registruotis pas Audronę 
Kubiliutę, 6130 S. Artesian 
Ave-. Chicago, Ill. 60629, tel • 
925-3880. Kcrp! Vytis narius 
registruoja Vytas Mišelis, 6436 
S. Campbell Ave.. Chicago. Ill.. 
60629. tel. RE 7-6064. Filiste
riai skautai ir norintieji sto
vyklauti su šeimomis, regist
ruojasi pas J. Kregždį. 6510 
S. Artesian Ave.. Chicago, Ill. 
60629. Tel. 436-2013. Norin
tiems stovyklauti su šeimomis, 
palapinės bus pastatytos atski
rame stovyklavietės rajone- Re
gistracijos mokestis (2 dol.) tu
ri būti sumokamas registruo
jantis- Stovyklavimo kaina 
bus apie 5 dol. dienai.

Nekalto Prasidėjimo seserų rėmėjų naujoji valdyba su p.rmtninku prel. P. Juru. Nuotr. B. Kerbelienė-s

PRADĖTA STATYTI MATULAIČIO NAMAI
Putnam, Conn. — Nek. P. 

Marijos Seserų Atlanto pakraš
čio rėmėjų suvažiavimas įvyko 
jų sodyboje gegužės 23 d.

Po prel. P. Juro aukotų mi
šių dalyviai vaišinosi pietumis 
ir čia pat aptarė numatytą die
notvarkę — išklausė rėmėjų 
skyrių atstovų pranešimų apie 
metinę veiklą, apie sutelktą pi
niginę paramą, klausėsi suma- 

, nymų ir prašymų kupinų kalbė
tojų kalbų, mandatų komisija 
registravo ne tik dalyvius, bet 
ir jų dovanas, o rezoliucijų ko
misija (A- Saulaitis, J- Vembrė. 
O. Labanauskaitė) sutraukė i 
vieną pareiškimą visokius pa
geidavimus ir pasiryžtus pada
ryti darbus.

Skyrių veiklos pranešimus 
padarė: Bostono — V. Kulbo- 
kienė, Brocktono — K. Keb- 
linskienė, Hartfordo — Saly 
Šimkienė, Lawrence — J. šau- 
kimienė, Waterbury — A. Že- 
imaitaitienė, Worcester (Auš
ros Vartai) — A. Kurliands’kie- 
nė, Worcester (šv. Kazimieras) 
— M. židžiūnienė, Providence

— Vykstą i Ateitininku Sep
tintąjį Kongresą Toronte tKon- 
gresas atidaromas šeštadieni, 
liepos mėn. 3 d.. 10 vai- ryte. 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
32 Rushclme Pk Cres.) ir netu
ri nakvynių piašomi kreiptis 
pas apgyvendinimo vadovą V. 
Aušrotą, 34 Waller Ave., To
ronto 3. Ont., telef, 763-1957.

N. r*, aeserų rėmėjų seimo dalyviai pr.c pradėtos sene ių namų staiyoos. Nuotr. B. Kcrbelienč.s

— J. Stočkus. ,
Didžiausia staigmena betgi 

buvo žinia, kad jau pradėti sta
tyti Matulaičio namai- Šiuo me
tu rengiamas sklypas pamatam 
ir jau laimingai prasimušta 

-grąžtais iki stiprios vandens 
gyslos, kuri palengvins statybą 
ir gaivins visą busimosios so
dybos gyvenimą Savas vanduo 
čia lygiai brangus, kaip ir sta
tybai reikalingas pinigas, nes 
busimosios sodybos nepasiekia 
jokia vandentekio ar kanaliza
cijos sistema. Baigę posėdžius, 
visi dalyviai apžiūrėjo pirmuo
sius statybos ženklus ir išvyko 
su pasitenkinimu, kad neveltui 
yra dirbę.

Kadangi pirmoji gera žinia 
dar nereiškia darbų pabaigos, 
nes patirta, jog dar neturime 
visų pinigų statybai baigti, 
tad susirinkimas, būdamas tik
ras. kad šie namai pirmoje ei
lėje tarnaus lietuviams, prašo 
ne tik pavienius asmenis, bet 
ir visas organizacijas, globo
jant ir skatinant Lietuvių Bend
ruomenei, dar šiais metais pa
rūpinti Matulaičio namų staty
bos fondui ir savo kiek stam
besnę auką. Tegul jie būna vi
sų lietuvių namai.

Susirinkimas pakartotinai 
prašė kongregacijos vadovybę, 
nežiūrint Matulaičio namų sta
tybos naštos, greičiau Įrengti ir 
jaunimo stovyklą, kviečiant bu
vusias stovyklautojas imtis ini
ciatyvos organizuoti lėšų telki
mą.

Naująją rėmėjų C. Valdybą 
sudarys: pirm. prel. Juras, vi

cepirmininkai kun. V. Martin- 
kus. dr. P. Kaladė, sekr. O. 
Labanauskaitė, kongregacijos 
atstovė Motina M Augusta

Šiuo metu seserų sodyboje 
gražiausiai išsiskleidęs pavasa
ris pilna žalumos ir žiedų, pa
sitikusių būrius suvažiavusių 
svečių. (O.L.)

Eglė Stelmokaitė, iš Putnamo mer
gaičių bendrabučio, dalyvavo vio- 
t.niame talentų vakare, kuri orga
nizavo Rotary klubas. 3endr<-bu- 
t y.ės pašoko mūsų tautinių šok. . 
kuriems akompanavo E. Stelmo
kaitė. Ji grojo ir solo numerių ir 
laimėjo trečią vietą pusfinaliuose 
ir finale, gaudama g,ražų laikrodi. 
Čia ji matoma Putnamo sodyboje 
su savo akordeonu.

— Vasario 16 gimnazija Lie
tuvos okupacijos 25 metų su
kaktį mini birželio 17. Bu^> pa
maldos katalikam ir evangeli
kam.

Studentai ateitininkai 
ruošia savaitgalį trikampį Dai
navoje, Mich., birželio 19-20 d. 
d. Regi nacijos mokestis tik 
5 del. Dėl informacijos: Tere
sė Pautieniūtė. 4910 W 24th 
St., Cicero. 111., OL 6-2415.

— Senutė motina, 87 m. Al
fonsą Daukšienė, gyvenanti 
Lenkijoje, paieško savo sūnaus, 
buvusio Lietuvos kariuomenes 
kapiteno. Jcno Daukšos, kuris 
prieš tai keletą metų gyveno 
Chicagoje. Pasigailėkit senutės 
motinos ir žinantieji praneš-
mite šiuo adresu: Rev J. Za- 
sas. 324 Sheridan Ave., Alba
ny. N.Y. 12206.
— Adelaidėje, Australijoje 

prie dabartinių lietuvių namų 
stoto priestatą, kur bus Įreng
tas lietuviškas muziejus. I mu
ziejų bus padėti ir lietuvių die
nes ženklelio projektas bei pats 
ženklelis. Praeitais metais, kai 
New Yoike vyko lietuvių die
na. ženklelio konkursą laimėjo 
Australijos lietuvaitė Kavaliaus
kaitė.

— Lietuvos atstovas Wash
ingtone J. Kajeckas su žmona 
paskutiniu laiku dalyvavo Kini
jos ir Sudano ambasadorių pri
ėmimuose. Baltimcrės uosto iš
kyloje. gegužės 29 d. velio- 
nies prezidento John F Kenne
dy gimtadienio proga pamaldo
se. Nekalto Prasidėjimo švento
vėje.

Taip pat dalyvavo priėmi
muose senato kapeliono ir Fre
derick Brown Harris bei ilga
metės mokytojos ir jos vyro 
Griffin garbei.

— Devyni lietuviai salezie
čiai šiais metais švenčia 25 me
tų kunigystės šventimų sukak
ti. Sukaktuvininkai išblaškyti 
po visą pasauli: kun. K. Buda- 
vičius. kun. S. Petraitis ir kun. 
A. Tranavičius — Italijoje, ku
nigas K. Inkratą — Peru. kun. 
J. Kisielius — Meksikoje, kun. 
A. Naujokas ir kun- A. Sabas 
— JAV-bėse. kun. J. Zeliaus- 
kas — Vatikane ir kun. P. Ur- 
baitis. Šis paskutinysis šiuo me
tu lankosi Amerikoje ir renka 
aukas saleziečių lietuviškai mo
kyklai- Aukas galima siųsti per 
Balfą (105 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 112111 arba kun. P. Ur-
baičiui i laikino apsistojimo 
vietą (2421 W. 45th St., Chi
cago 32. Ill.)-

Dr. Jono Valantiejaus rezi - 
deneijoje gegužės 23 Įvyko 
New Buffalo ir La Porto lie
tuvių susirinkimas berželinių Į- 
vykių minėjimo proga.

Šia proga lankėsi LB Chica
go; apygardos valdybos nariai 
Valerijonas Šimkus ir Jonas 
Vaičiūnas. Valerijonas Šimkus 
skaitė Įvykiui pritaikytą pas
kaitą ir parodė dokumentinius 
Lietuvos vaizdų, okupacijų ir 
genocido filmus. Jonas Vaičiū
nas kalbėjo Lietuvių Bend
ruomenės reikalais.

Dr. J. Valentiejus. 3-sios kar
tos lietuvis, sutiko sudaryti lai
kinąją Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdybą. Lietuvių 
Bendruomenės idėja susirinku
siųjų buvo suprasta ir filmai 
šiltai priimti.

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

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

SUAUGUSI EMS VASA RVIETfi:
Čia pat Atlantas ir baseinas. Lietuviškas maistas ir ap
linka. Graži gamta, vėsus oras. Kultūriniai vakarai. Pri
einamos kainos.

Vasarvietė veiks nuo liepos 2 iki rugpiūčio 29.
•

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

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 01016 Tel. (207) 967-2011
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ry ba
Septintajam Ateitininkų 

Kongresui artėjant
ženklas, 
matysi- 
dalyvių 

laikymo-

Aktyvus narių dalyvavimas 
organizuclo vieneto pla.iuose- 
ryškiausias jo gyvybės 
Ateitininkijos gyvybę 
me iš jos kongreso 
skaic aus ir brandaus
si. (Kc.igre as vyksta Toron
te, Kanadoje, liepos 2. 3 ir 4 
dienomis.) Jis nėra eilinis va
dovybės pasitarimas, bet visos 
ateitininkijos kūrybinė demon
stracija. Jis kviečia kiekvieną 
ateiti linką, ne tik vyresnius ar 
iškil nius narius. Jis grindžia
mas malda, mąstymu, mintim.

NAUJOS KNYGOS

eilė-
Kai-

įspū- 
pasi-

Gruodas, A. Jasmanto, 
raščiai, Ateities leidinys, 
na 3 dol.

Kur bėga Šešupė, A. Skirka 
Pasakojimai ir legendos, išleis
ta Australijoj, kaina 2 dol.

Padangių keliai, K. Pr. Vase- 
ris, žvaigždžių, planetų moks
las, išleista Australijoj, kaina 
1.50 dol.

Bėgiai, K. Almenas, noveles, 
Nidos leidinys, kaina 1 50 dol.

Pirmoji pradalgė, literatūros 
metraštis, redagavo K. Barenas, 
Nidos leidinys, kaina 3 dol.

Mokslas ir Religija, dr.
Prunskis. Kaina 2 dol.

Gyvenimo Šaltiniai, kun.
Žilys. Bažnyčios sakramentų aiš
kinimas. Kaina 3 dol.

Žmogus be Dievo, dr. J. Gir
nius, kietais aplankais 564 psl., 
kaina 5.50 dol.

Dievas Sutemose, kun- S. Yla.
391 pusi., kaina 3 dol.

Vienų Vieni, N.E. Sūduvis. 
424 pusi-, kietais viršeliais, kai
na 4 dol.

J.

S-

kūryba, bet ne pramoga. Min
tis. kūryba ir idėja yra ateiti- 
ninkiios ir jos kongresų bruo
žai Pareiga ir atsakomybė yra 
du pagrindiniai reikalavimai šio 
lietuviškojo katalikų inteligen
tų vieneto nariams ir vadovy
bei. Pareiga saistomas ir daly
vavimas kongrese, -kuris vėliau 
bus atlygintas giliais 
džiais. pakilia nuotaika,
didžiavimu ir sustiprėjusiu pa
sitikėjimu sava organizacija.

IšsibloLkę toliau nuo srovės, 
nepa tetime jos galios, jėgos, 
gaivališkumo. Tad ir ateitinin
kijos pasyvesnė asmenybė pa
meta iš akių šio sambūrio svar
bą ir nustoja jausti jo gaivinan
čią įtaką. Kongresas — proga 
sugrįžti srovėn, pajausti jos kū
rybingą pulsą, be kurio mūsų 
tautinė pažanga nustotų spar
tos.

Ateitininkai yra tylaus žo
džio, bet kruopštaus darbo 
sambūris. Jie nesistengė daug 
apie save kalbėti, nes kalbai 
neturėjo nei laiko nei 
Kalbėjo jų kūrybiniai 
Žodis išskrenda, žodis 
ba, o darbas lieka. Jie
vos takais, nei akimirkai neat
sikvėpdami. Kova išaugino or
ganizaciją ir individus. Užsi - 
grūdinimu. įgytu ateitininkų 
tarpe, mes ir šiandien naudo
jamės, nors kartais vien tik sa-

reikalo, 
vaisiai- 
nusku- 

ėjo ko-

vo aseniniams reikalams. Ta
čiau jis nepapildomas išsisems. 
Iš kovos išeiti žalinga žmogui 
ir organizuotam vienetui. Ne 
tik žalinga, bet išdavikiška- 
Ypač šiais laikais, kai
kraštas jau dvidešimt penkis 
metus alpsta vergijoje, kaus
tančioje jo fizinę ir dvasinę 
laisvę. Ny ksta tauta, Sibire bar
stoma. silpsta ji, materialumo 
troškinama.

Žmonija remiasi atskiromis 
tauL mis ir jų pažanga. Lie
tuviškoji kūryba — maistas sau 
ir žmonijai, 
judėjimas — 
rybos stiprus 
ateitininkijos 
bet jos kūryboje nedalyvauja, 
išsijungia iš žmogaus amžiais 
siekiamos pažangos.

Ateitim'kų Septintasis Kon
gresas tebūna kovos, kūrybos 
ir pažangos demonstracija bei 
energijos šaltinis apsilpusiems.

Kongresas prasideda penkta
dieni, liepos mėn- 2 d., jauni
mo susipažinimo vakaru šv. 
Jono parapijos salėje. 941 
Dundas St. Registracija vyksta 
Prisikėlimo parapijos salėje. 32 
Ru ho’me Pk. Ores., šeštadie
ni, liepos mėn. 3 d., 9 vai. Kon
gresas atidaromas toje pačioje 
Prisikėlimo parapijos salėje šeš
tadieni. liepos mėn. 3 d-. 10 vai.

Nakvynės reikalais prašome 
kreiptis <pas apgyvendinimo va
dovą p. V. Aušrotą. 34 Waller 
Ave.. Toronto 3. Ont., Canada, 
■telef- 763-1957. -asta-

AteitininkL’ka is 
šios tautinės kū- 
variklis. Kas su 
mintim sutinka.

mūsų

Vida Ribokaitė ir Eligijus Sužiedėlis susituokė Brocktono, Mass., lietuvių bažnyčioje birželio 5
Nuotr. V. Maželio

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. 
Tov Fox Terriors 39.95 dol. 
Toy Poodles - 89.95 dol. 
Full Line of Tropical Fish 

Birds and Supplies 
Call 882-1616

Learn How to Drive
You will be independant, safe, 

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

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

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

Tel.: 525 - 3333

CLARENCES 
SERVICE STATION

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

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos gaunamos: Darbininko ad
ministracijos spaudos kioke. 
910 Willoughby Ave.. Brooklyn

Nuo 1960 Lenkijoje leidžia
mas lietuvių kalba laikraštukas 
“Aušra”. Pašėkam, kokias ži - 
nias jis praneša apie lietuvių 
kultūrini g\ venimą Suvalkų sri-

kam- 
sun- 
kar-

«►-

Z-

i « . ;

DRUSKONIE

vasarvielč
CATSKILLS KALNUOSE

atidaroma vasaros sezonui 
liepos 1 d.

Užsakymai ilgam liepos mėn. 
savaitgaliui priimami nuo bir
želio 18 d. Rašyti ar skambin

ti

S. KRAUNAITIS
DRUSKONIE HALL

ANDES, N. Y.

Telefonas 676 - 2781

■«?5.

'S

©

Nemažas lietuvių skaičius po 
karo lankė aukštesniąsias mo
kyklas Suvalkuose, bet baigę 
nieksiąs i avo apylinkę dirb
ti negrįžo- Buvo didelis trūku
mas lietuvių mokytojų. Varšu
voje buvo suorganizuoti lietu
vių kalbos kursai 1952 m. Kur
santų susirinko "tik 24. Kursus 
vedė prof. dr. Jonas Otrebski..

Tėvams prašant 1953 Suval
kų vidurinėj mokykloj, suorga
nizuota VIII klasė su dėstomą
ja lietuvių kalba. Mokinių bu
vo 20. Tai buvo pirmoji lietu
vių mokytojų laida. Jie visi dir
ba savo mokyklose Iš jų du 
baigė lituanistiką Vilniuje, uni
versitete. O jau 1956 m., klasė 
su dėstomąją lietuvių kalba per
kelta Į Punską, ten geriau ir pa
togiau mokymo atžvilgiu. Da
bar Punske yra 18 klasių su lie
tuvių. lenkų dėstomąja kalba.

Apie lietuvus Suvalkų trikampy
Seni nepatogūs mokyklos 
bariai ir dar be elektros 
kino darbą. Vyresniosios
tos mokytojai dėjo pastangų 
pakelti visus sunkumus, ir jiem 
pasisekė- Jau nuo 1959 m. 
Punske yra elektra, autobusai 
kursuoja į Suvalkus ir Seinus. 
Mokinių skaičius pakilo. Jau 
praeitais metais buvo per šim
tą. tai du kartu daugiau negu 
1957. Iš šios mokyklos abitu- 
rentų 14 studijuoja aukštosio
se mokyklose — 5 agronomi
ją. 2 matematiką. . politechni
ką. 1 polinistiką. 1 teises. 1 is
toriją. kiti pateko į kariuome
ne. Vienas lakūnas. Gailestingų 
seserų mokyklą baigė 5 mer
gaitės. Viena dirba Seinų ligo
ninėje. Kitos dirba Seinų ap
skrities administracijoje.

Būtinai reikia pakeisti lietu
vių ūkininkavimo būdas, kad 
žemė būtų našesnė. Lietuviai 
ėmėsi iniciatyvos suorganizuo
ti žemės ūkio mokyklą- Ją įstei
gė Punske 1957 m. Penkerių 
metų laikotarpy išleido 209 jau
nuolių. kurių 93 proc. liko sa
vo tėvų ūkiuose. Taip pat yra

ir kursai suaugusiom 7 klasių 
programa. Baigę tuos kui sus 
gauna geresnius darbus, kiti 
niekosi toliau.

Punske nuo 1963 metų vei
kia suaugusių universitetas. 
Ruošia paskaitas, steigia biblio- 
takas- Lietuvių kultūros namai 
veikia nuo 1956 m. Jie daugiau
sia pasižymi jaunimo meno ra
teliuose. Jie suvaidino daug 
dramų, komedijų, liaudies gy
venimo vaizdeliu. Pasižymi dai
nos ir šokio srityje. Didžiau
sias tai Valinčių choras. Jis 
dažnai pasirodo su kaimo kape
la’. Ožkinių kaimas turi savo 
kvartetą.

Lietuvių visuomeninė kultū
ros draugija i teigta 1959 m. 
Jos centro va'dyba yra Seinuo
se. Draugija turi 45 skyrius i- 
vairiuose miestuose ir apskri
ties kaimuose. Taip pat sky
rius Varšuvoje- Narių skaičius 
1200. Miestuose skyriai tvarko
si savarankiškai.
žiuoja iii 
tomis ir 
ties.

LIETUVIŠKA LITERATŪRA 
JAUNIMUI

Elementorius "E", Ig. Male
nas. Kaina 2 dol.

Labas rytas, vovere. J- Min- 
elga. piešiniai K. Valeikos, eilė
raščiai vaikams .Kaina su kie
tais viršeliais 2.50 dol.

Gulbė karaliaus pati. Liau - 
dies pasaka su V. Petravičiaus 
raižiniais. Kaina 1.25 dol-

Kas gražu. VI. Vijeikis, Vai
kams paruošti piešinėliai. Kai
na 0 75 dol.

Kur bėga Šešupė, V. Matulai
tis, Lietuvos geografijos vai
kams pratimai piešinėliuose. 
Kaina 1 del.

Gintarelė, legenda. J. Narū
ne. iliustravo V. Stačikaitė. Kai
na 1 dol. (Gintarėlė gaunama 
anglu kalboje 1 dol i

Užsakymus siųsti: Darbinin
kas. 910 Willoughby Ave.. Broo
klyn. N. Y. 11221.

o į kaimus va- 
rukteriai su paf kai
rumais iš ūkio sri-

DISPLAY

ISTVAN VARGA Coin and S‘amn 
Exchange Coins - Stamps - Paper 
Moaev - Supplies, appraisals - 'Ton 
prices for choice material. “We buy 
and sol! coins from all ove»- the 
world” 198 Martine Ave.. White 
Plains phone 911 WH 6-1241 Closed 
Mondavs

statoms įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
sų ,arba pirkėjo žemės. 
Statybų atliekam sažinin-

labai prieinamų kaina. • 
Mes patys perkame L. L 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininkų Andrių Armonų 

Tel. 5I6 AN I-2864

LIETUVIŠKA 
VASARYI c. i’Ė

BANGA
CAPE COD, MASS. 

GREAT MARSH RD. 
CENTERVILLE, MASS.

Ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 
Varpas. Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. 6 00 
Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokių....... Stereo 6.00
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.
Lietuvos prisiminimai. L Juodis. 14 liet, dainų akonip. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai. 2 pi.. 24 1. šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai J Stuko leid. 14 tautinių šokiu .......
Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių 
Dainos Lietuvai. S. Čepienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
Worcester!© Mėgėjų ratelio 14 lietuvišku daina 
Kalėdų giesmės. Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukojam. Dainavos Ansamblio. 14 1. dainų. Ster š6 
Mes padainuosim. Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. 37 50 
Lietuviški maršai. Rr. Jonušo įnrnta 12 liet, patrijot. maršų 
Ar ž-nai ta šąli. R. Mastienės. 13 liet, dainos solo ....................
A. Aahnniausko. no 1? dninu-šokiu X ir XI albumai no 85 OO 
i ;»>>iv'šl'nc ir šokiai. ?>fCn 10 1 ir šo’-iu
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdiniu ir 10 liet, darnu 
RnfAe Sr x^iksr^i V Rimkus. 11 Icn'r-’os mu? šokiai
Ar numeni V S*ar>l-us 10 šokiu muzika «<^lo. Ster 86 
Mi'žmo paunksmė. Montrcnlio I dramos trp^ro 3 pi. atoumas

P:lėnai. Liet, oner? iš na’-nr^os TJetin-ns <3 n’nkšt
Trii-i ’"•tu Irutė. Ir GiečfM*s 8 Hef. nrt’-in»inA« vaik dai»'O« 
l iM'ivielcu dainų, šokiu, polkų. Žukausko-Vasiliausko iuokai 
Dainuojame su Lione. 16 Iki dn’nu. idrinrotn L J’-o<htės

$5.00 
4.00 
5.00 
8 00 
4 00 
4 00 
4.00 
4 00 
4.00 
4 09 
5.00 
5OO
6 50
7 06 
5.00

10 00
4 50
5 na 
5nr> 
5 no

15 no
< on

11 nn 
3«n
< ne 
5 nn £

Minėdamas 50 metų savo sukakti.

DARBININKAS
tikisi sulaukti natini skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsi
laikyti. Prašomo paraginti draugus ir pažįstamus laikrašti 
užsisakyti. Gavus adresą, susipažinimui siunčiamas nemo
kamai. Prenumerata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam 
— pirmiem metam 5 dol.

Kas suras 2 naujus skaitytojus, moka už 
abudu 9 dol., už 3 — 12 dol. metams.

Administracija taip pat prašo nedelsti atsilyginti už 1965. 
Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome pasinau

doti čia pridedama atkarpa.

Prie Atlanto vandenyno. Golfo 
srovės šildomo garsaus Craig- 
ville Beach.
Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį.
Skanūs lietuviški
Grynas pušų oras 
tovė poilsiui.
Svečiams be savi}
— transportacija į ir iš paplū- 
dymio.
šalia "Bangos” randasi ežeras 
su paplūdymiu. žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.-

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

valgiai.
ir rami vie-

automobilių

A. Pakšt y s

Box 1&8. Centerville 
Cape Cod. Mass.

Tel. < 617» SP 5-4633

Ramiausios atostogos

Coxsackie. N. Y
Liaudies 'TV"iš’-«'-« '•br-e 11 ~4"«niių ir dainų plokšt.
t » *ij frrr>t;?t 1*> Mnudies k«*,rįn,..................
I iet. dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis. 10 plokštelių . po 

-’n’- -• ••<> no
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz Vyt. Vasiliūno ......
Dainuojame su Kutą. J Stukn« Rūtr.® i? h.t
Lione Jodis Contralto. Town Hall 14 kūrinių rečitalio pl........ .
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimūro parapijos choras
Garbė Tau. V ešpatie. Da;na- ns relig. giesmės. Stereo 86 00 
Dain į ir Aril” rečitalis J V'>'-rw'Hr»
Poezija. A Gustaitis ir Stasys Santvaras .........................
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1. 2 pl. 2 žod.) ...........
I ifhiianian 2-speed record course .................................... ....
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leidinvs.....................

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WILLOUGHBY AVE.. BROOKLYN. N.Y. 11221 

(Peisiuntimo išlaidom prašom pridėti 5Oci

-

5 no 
5.00

6 on

6.00 
5.011 
5 00
5 00
5 0u
3 OO 
3 00 
4.00

S

Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Adresas

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

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

Call 516 HA 3-5559SERVICE

KARL SIPOS
Custom Made Suits by Karl 

Thousands of Materials available 
Suits $84 to $112 

Call for Appointment 
Gl 2-5076

JAMES LOUCAS 
CLOTHING STORE 
Open 6 days a Week

Fine ready made Suits $50 and up 
Custom hand tailored Suits $85 up 

213 West 35th Street N. Y. C.
Call OX 5-3043

B. M. W. MARINA 
Summer Slips available to 40 foot 

Gas Complete repairs 
Ample Parking

7520 Amstel Blvd Arverne Queens 
Call GR 4-9142

JOHNSON MARINA
SUMMER DOCKAGE 

14 to 65'
$100 and up all facilities

71 E Bedell St Freeport, L.I.
Call 516 FR 9-2357 or FR 9-3311

KRUCKERS 
RESTAURANT. & GROVE 
Pomana Ladentown N. Y. 

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

at Kruckers 
Cail 914 HA 9-9732

CHARLIE’S SERVICE STATION
Open 6 days a week — 552 Midland 
Ave Staten Island Complete auto 
repairs. Road service Motor tune- 
ups. Brake Service, lubrication, bav 
teries. tires Pick up and delivery 
service is our business. Dial EL 1- 
0116 for prompt service.

JIMMIE’S AUTO REPAIRS 
78 West 225th Street off Broadway 

Open 512 Days 
Complete Automatic Transmission 

Service 
Call 562 - 9839 

For Prompt Service

CATERERS

AMERICAN FLORIST
6907 Fourth Ave.. Brooklyn 
SH 5-6080 Open Sundays

Also
David Shannon Greenhouse
3380 Ft. Hamilton Parkway 
GE 6-4521 Open Sundays

Wreaths. Wedding Bouquets. Etc.

ANTHONY 
PLASTIC SLIP COVERS

12 Gauge fully guaranteed 2 years 
Sofa and 2 chairs only $79.50 
Call WE 5-2042 or OV 1-4716

Fabric. If you have your own labric 
Labor charge only

OLD VIENNA
Fort Montgomery N.Y. — For the 
linest of food and wonderful atmo
sphere near Lear Mt. Bridge on 9W. 
1 hour from N.Y.C. Call Highalnd 
Falls 6-4716 ask for Mr Joseph
Grinnn. Come and bring the family

WELL DRILLING 
Licensed

PAGE BROTHERS 
Special consideration to 

Religious Groups 
Cail DE 9-1600 

After 6 PM — DE 2-3480

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Ave.. 
Bronx 57. N.Y. TRemant 8-3193

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

7012 - 3rd Ave

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

PLATH Delicatessen 1398 Forest 
Ave. opposite Sears Staten Island 
N.Y. Imported and domestic Scan
dinavian delicacies. Open Sat & Sun. 
6 days a week. We cater to small 
parties, showers, and confirmations 
The finest costs you no more

Call Gl 2-4055

RICKS AUTO LAUNDRY INC 
Cars Washed and Vacuumed 
in minutes — Steam Cleaning 

Mobil Truck Washing 
Open 6 days a week 

28 Grove Ave Staten Island 
Call Gl 7-8933 for prompt service

MULLENS DELICATESSEN
Open 7 days a week Home-made 
salads imported beer Boars head 
meats. Open Sundays & evenings 
We specialize in catering for small 
parties, showers and confirmations 
Call YU 4-1196 We also deliver free

DISPLAY

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

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

New York City 
RE 4-7335

WALTER SCHERER’S Delicatessen 
270 Jamaica Ave Bklyn

Home made Salads Cold cuts. Sand
wiches Al! imported beers 
catering We also deliver, 
consideration to religious

Call AP 7-0215

We do 
Special 
groups.

Motorcykle Mechanics 
Part of Full Time 

Experience necessary. Time and ’2 
after 40 hours - over 600 Motor- 

cyckles in stoc k. 3 blocks from 
L. I. R R. ’2 hour from Manhat

tan exit 36 L.I. Expressway 
Plenty Overtime - Room 

available
GHOST MOTORCYCLES 

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

RESORTS

Fire Island’s SEA-SHORE MOTEL 
Ocean Eay Park. N.Y. Facing the 
Bay and only 1.000 feet from the 
O'ean. 20 Units with private baths. 
A11 rooms have twin beds. Please 
make your reservations now. Write 
or dial 516 JUniper 3-5860

Kas nori tikrai pasilsėti, ra
miai praleisti savo atostogrs 
ar sustoti savaitgaliam, pra
šoma n: vykti i

JUOZO MOčIŪNO ŪK|
P .".gyvenimas ir maistas sa
vaitei tik 35 dol. asmeniui. 
Maisto produktai iš savo ūkio. 
Smagiai pasimaudyti galima 
didelėje Hudsono upėje. Sezo
no pradžia — birželio 15 d.

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

H. W. MALE
Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.

Vardas ir pavardė

(Data)

Viso S

< Parašas i

OUT OF WORK? 
LOOKING FOR SECURITY 

IN MANUFACTURING?

Siunčiu už prenumerata $ aukų $

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

Job opportunities for:
Welders
Sne.’l Metal Workers
Milling Machine Operators
Lathe Operators
Drill Operators

"An Equal Opportunity Employer”

Please send resumė to:

P. O. BOX 569 
ROCHESTER, N. Y.
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WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas ■A 
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

SAL® VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N, Y- 

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS Į

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

! . _S. BECKENSTEIN. Ine.

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

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

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Persitvarkė Melrose simfon. orkestras

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertint/'s!

Melrose simfoninis orkestras 
ir Polymnia choras, kuriems va
dovauja komp. Jeronimas Ka
činskas, ši sezoną turėjo devy
nis koncertus. Paskutinis orkes
tro koncertas Įvyko balandžio 
30 d.,.'kurio programoje dalyva
vo čelistas George Brown ir 
Bostono baletas. Polymnia cho
ras savo sezoną užbaigė dve
jais koncertais, kurie buvo ge
gužės 26 ir 27.

Melrose simfoninis orkest
ras, kuris ir lietuviams yra ge
rai žinomas, iš pagrindų persi
tvarko. Įtraukdamas daugiau 
profesinio lygio grojikų. Taip 
pat. tapus veikliam direktoriui 
Erik Ward prezidentu, orkest
ro veikla ir administravimas 
dar daugiau suaktyvinamas-

Pirmas kito sezono Melrose 
simfoninio orkestro koncertas 
Įvyks lapkričio 12 d., be kitų 
veikalų bus atliekama Richard 
Strausso “Till Eulenspiegel’ 
Taip pat bus pastatytas vienas 
ar du veiksmai iš Gounod ope
ros “Faustas”, atliks Naujosios 
Anglijos konservatorijos pasku
tinio kurio studentai. Bus pa
geidaujama. kad koncertų se
zono atidaryme salės kėdėse 
publika būtų apsirengusi for
maliai: vyrai su smokingais,

moterys su balinėm sukniom- 
Arenos vietose, kurių yra apie 
500 apsirengimas laisvas.

Antrasis koncertas bus tarp
tautinio pobūdžio. Numatoma, 
kad ir lietuviu muzika turės 
savo dali programoje. Puiki 
Melrose Memorial salė su di
džiuliais vargonais pasidarė žy
mus šiaurinio Bostono meno 
kultūros centras. Dideliuose rū
muose, kuriuose yra trys salės, 
vyksta koncertai, solistų rečita
liai, baletų, vaidintojų grupių 
pasirodymai ir paveikslų paro
dos. Melrose simfoninis orkest
ras vis daugiau Įgyja populiaru
mo, ir laikomas geriausiai su
sigrojusiu iš Boston communi
ty orkestrų. Apylinkė taip pat 
turi chorą Polymnia, kuris turi 
patyrusių dainininkų. Į chorą 
priimami asmenys tik su pala
vintais balsais ir muzikiniu pa
siruošimu. Šiam Polymnia cho
rui jau visi metai vadovauja 
tkomp. Jeronimas Kačinskas.

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

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 j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

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

VILA
’’JŪRATE”

Cape Cod
Sezonas prasideda nuo

LIEPOS 1 D. 
iki 

RUGSĖJO 15 D.
I Jei užsakymų 

prašau kreiptis:

ELENA KRASAUSKAS 
273 Oxford Street 
Hartford. Conn.

Tel. A. i). 3-2893

po liepos 1 d.
ELENA KRASAUSKAS 

P. O. Box 307 
West Hyannis Port’ 
Cape Cod. Mass.
Tel. — Hyannis

Code 617 - 775-9216

i 1 - —

' ■ 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

DOVANA JŪSŲ GIMINĖMS USSR
AUTOMOBILIAI, MOTOCIKLAI, DVIRAČIAI, TELE
VIZIJOS APARATAI, RADIO PRIIMTUVAI, MEDŽIA
GOS, AVALYNE, PŪKINIAI ŠALIKAI, KVEPALAI ir 
daug kitų daiktų, kurie pristatomi trumpiausiu laiku iš valdinių 
krautuvių urmo sandėlių. Jūs taip pat galite apmokėti papigin
tomis kainomis Jūsų giminėms praleisti laiką kurortuose—sanato
rijose su pilnu išlaikymu ir gydymu. Didelis pasirinkimas nepaly
ginamo skonio ir rūšies maisto produktų gamintų tėvynėje.

REIKALAUKITE MOŠŲ ILIUSTRUOTŲ KATALOGŲ

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

Telefonas 228-9547

irxS

7

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 AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoraty

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

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

ED. JANSONAS 15 Rosedale St. Boston Mass. 02124, tel. 238-5999 
arba po birželio 15 d. tiesiai į vilą Audronė —

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

A. ANDRIŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

i 
I

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

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

“VENTA”
Home Improvements

Co. j
Atlieka visus narnų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa- Į 
tyrusių lietuvių stalių už pri- ' 
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772 1

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

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai- klijentų patenkinti, 

į • Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 

i ■ rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
. • O* M 3CC c • O’n - ' <*. • r ••

LIETUVIŲ ADVOKATAI

5ADVOKATAS
?7 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8. N. Y.
Telef Applegate 7-708.'-

» 50. BOSTON 27. Mass 327 West Broadway AN S C06 ■ I
į I » BROOKLYN 11. N.Y. — 370 Union A-. er-ue

• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ........... D: 5-880S
I • BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2674

• CHICAGO 22, 111. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-696S
• 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 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., Tel. 233 8030, 246 0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ...........  TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave..............  ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ........... Bl 3-179“
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave.................. LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street  _... CH 3-3005 i Į

I • NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ................... Al 4-t>4oo j :
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street.......... ...............  GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ................  — MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave....... . PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street .......  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ------ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ................ — PL 6-6766 .
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...........  SW 8-2868
• • YONKERS’, N.Y. — 555 Nepperhan Ave. —............... GR 6-2781,, I
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............. Rl 3-0440 I

*’T“
% nvnR > ? 5 •

' .i• ■. '
ickson Heights N > 
Tel. Ntwtor. 9 6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

123 METROPOLITAN AVĖ 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Mddexjii.koplyčia - Air.conditioned
A. .T B ALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Pub”c ;

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

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

Telefonas STagg 2-5938

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE
Brooklyn, N. Y

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

B S HALI NS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

t* <»< eat Hark u . 
vOnoMAVEN

• .ieJki;»n garbingas laidotuve. 
Coplyčios nemokamai visos< 
•iosto daivse veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

TEODORE WOLINNIN
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKi 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

<23 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

ANTANAS VAITKUS, vedėja*

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna

^31

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

( \ R R O I
FUNERAL HOME . 

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias 

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tei. TR 6-6434
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Tėv. Petro Baniūno, O-F.M., 
Darbininko administratoriaus, 
25 metų kunigystės jubiliejaus 
padėkos mišios bus birželio 20 
d. 11 v. Viešpaties Atsimainy
mo parapijos bažnyčioje Mas- 
pethe, N.Y. Po mišių tos pa
čios parapijos salėje — pietūs. 
Draugai bei pažįstami kviečia
mi dalyvauti-

Vatikano paviljone lietuvįš - 
ikų pamaldų metu birželio 13 
žmones tvarkė 10 lietuvių mo
terų; 6 buvo sodalietės iš Ap
reiškimo parapijos, 4 — Šv. 
Onos sodalietės iš Maspetho lie
tuvių parapijos. Jos visos nešio
jo prisisegę lietuvišką vėliavė
lę. Šias moteris parūpino Mrs. 
Grenevich, kuri kas savaitę vie
ną dieną savanoriškai dirba Va
tikano paviljone.

Naują būrelį Vasario 16 gim
nazijai remti suorganizavo L. 
Baltrušaitienė. Būrelį sudaro: 
J. Alyta, G. Bichnevičienė. E. 
Butkienė, A. Dičpinigaitienė, 
dail. V. Jonynas, Aid. Krulikie- 
nė. J. Kizlauskas. B. Paulienė, 
R. Šlapelienė ir P. Veršelienė. 
J. Alyta ir dail. V- Jonynas su
mokėjo už visus 1965 metus.

Erna Gružauskienė, 50 metų 
amžiaus, mirė birželio 14- Pa
šarvota šalinskų laidotuvių Įs
taigoje Woodhavene. Laidoja
ma birželio 18 9:30 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios Į Šv. 
Karolio kapines. Liko liūdin
tis vyras Jonas, dukra Valeri
ja. žentas Katkauskas, brolis 
R. Trumpas su broliene, sesuo 
Elena Gopas ir brolis Apkartas 
Lietuvoje.

Algis P. Raulinaitis, Los An
geles lietuvių visuomenės vei
kėjas, eilę metų vadovavęs vie
tos Alto ir Lietuvių Fronto Bi
čiuliu skvriams. dabar vakaru 
Amerikos pakraščio jūrų skau
tuos Įgaliotinis, lankėsi New 
Yorke ir dalyvavo lietuvių die
noje pasaulinėje parodoje bei 
vvsk. P. Brazio pagerbime, su- » .o
organizuotame Lietuvių Fronto 
Bičiulių p. Kazickų rezidencijo
je.

L. Baltrušaitienė pasiuntė 
per Balfą 310 dol. Vasario 16 
gimnazijai už sausio, vasario ko
vo ir balandžio mėnesius. Pini
gus suaukavo jos vadovaujamų 
4-ių būrelių nariai. Būreliai, 
kurių nr- yra 1. 65. 118 ir 119 
išlaiko 4-ias mokines: L. Baje- 
rytę. A. Subačiutę, J. Uždavi- 
nytę ir L Nernaitę. Trys iš jų 
yra visai neseniai atvažiavusios 
iš okupuotos Lietuvos.

Kun. Petras Butkus, Syd
ney lietuvių kapelionas, per 
Europą apie birželio 22 atvyks
ta į New Yorką.

Ps. Gediminas Surdėnas, 
skautų d-vės draugininkas, šį 
mėnesi išsikelia rš New Yorko į 
Philadelphia, Pa. Jis daug me
tų dirbo Navy Yard laivų sta
tybos skyriuje. Skautai linki 
jam sėkmės naujoje vietoje ir 
naujose pareigose, taip pat dė
kingi už ilgų metų vadovavimą 
skautams.

Skautų Tėvų ir Rėmėjų susi
rinkimas buvo sušauktas gegu
žės 15 d- Senajam New Yorko 
Skautams Remti Komitetui už
baigus savo kadenciją ir atsis- 
tatydinius, buvo išrinktas nau
jas komitetas, kuri sudaro: A- 
Prekeris — pirm.. L Garunkš- 
tienė — vicepirm.. G. Šlapelie
nė — inž., G. Bartkienė —sek. 
ir P. Balkevičius — narys. 
Naujasis Komitetas dėkoja už 
jiems suteiktą pasitikėjimą ir 
kviečia visus skautų tėvelius, 
globėjus bei bičiulius neužmirž- 
ti New Yorko skautų-čių. Pra
dedamas savo darbą, komitetas 
nori pabrėžri, kad pilnai prita
ria Atlanto rajono stovyklavie
tės Įsigijimo reikalui ir pažada 
visekeriepą savo pagalbą.

New Yorko požeminiuose 
traukiniuose užpuolimai suma
žėjo. bet 
sų.

Jenas 
paaukojo

padidėjo prie autobu-

100 dole-

posėdžiavo
4. Paliesti 
žygiai su-

Išnuomojamas šviesus-erd- 
. vus kambarys su baldais prie 

gero susisiekimo Ozone Parke. 
Skambint po 6 vai. vakarais 
VI 3-8510.

ir Aldona Adomoniai
Z v. Petro lietuvių pa

rapijai So- Bostone 
rių.

Vliko Taryba 
New Ycrke birželio 
Vliko atlikti darbai,
rišti su Lietuvos 25 metų oku
pacijos sukaktimi. Vliko val
dyba sudarinėja savo atstovy
bes Įvairiuose kraštuose. Tos 
atstovybės turės suvaidinti ne
mažą vaidmenį Lietuves laisvi
nimo kovoje. Vliko sąmatos 
svarstymas atidėtas kitam po
sėdžiui, kuris bus birželio 18d. 
Sudaryta komisija rinkti me
džiagai Lietuves rytų žemėms 
apginti.

Pabaltijo diplomatiniu atstovų 
JAV pasitarimas buvo 
Yorke gegužės 25 d.

Jurgis Jadelis, 77 metų, gy
venęs Newarke. N.J., mirė bir
želio 10 d. Palaidotas birželio 
14 iš švč. Trejybės bažnyčios 
šv. Kryžiaus kapinėse Arlingto- 
ne, N.J. Gyveno 239 Elm St., 
Newark. N.J.. 45 metus valdė 
smuklę. Paliko 3 sūnus: Jurgi. 
Vytautą. Albiną: 8 anūkus.

Angelų Karalienės parapijos 
77 metinis piknikas bus liepos 
11 toje pačioje vietoje, kaip ir 
pereitais metais-

New

ftt- M' llsil

Newarke, N.J., po 40 vai. atlaidų birželio 8 buvo pagerbti abu vyskupai, 
są. vysk. P. Braziui, šalia vysk. V. Brizgys ir k!eb. kun. J. Aleksiūnas.

Mergaitė įteikia sveikinimo adre-
Nuotr. V. Maželio

m
ŽINIOS i g OI
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lių paskelbtame konkurse.
Gabiuosius graduantus ten

ka sveikinti, pasidžiaugti jų lai
mėjimais ir palinkėti sėkmės at
eities mokslo baruose.

RELIGINES ŠALPOS METINIS SUSIRINKIMAS
LKRŠ metinis narių ir direk

torių susirinkimas sėkmingai 
pravestas birželio 8 švč. Trejy
bės lietuvių parapijos salėje, 
Newark. N.J. Susiiinkime daly
vavo vysk. V- Brizgys. vysk. P. 
Brazys, M.I.C., ir dauguma di
rektorių bei narių.

Sekantiems dviem metam iš
rinkti 7 nauji direktoriai: vysk.
V. Brizgys. prel. J. Balkūnas. 
kun J. Aleksiūnas. kun. B. 
Gaurcnskas. prel. P. Juras, 
prel. A. Deksnys ir kun S. Ra- 
■la. Kiti 8 direktoriai yra: kun. 
E. Abromaitis, kun. J. Kara
lius. kun. J. Kinta, kun. J. Ma
tutis. kun. T. Narbutas, kun-
W. Karaveckas. kun. A. Bal- 
trashunas, kun. A. Kardas. Pir
mininku išrinktas vysk. Vine. 
Brizgys, pirmuoju vicepirmi
ninku prel. J. Balkūnas. iždi
ninku kun. J. Aleksiūnas. se
kretoriumi A. Kardas. Kun. S- 
Raila patvirtintas reikalų ve
dėju. o vysk. P. Brazys išrink
tas ypatingu Įgaliotiniu.

Peržvelgus LKRŠ artimos 
ateities darbus, vieningai nu
tarta ir toliau energingai remti 
religinę šalpą. Narių verbavi-

mas. lėšų kėlimas ir rūpinima
sis lietuvių pašaukimais buvo 
svaibieji suvažiavimo klausimai.

Lietuvos Bažnyčios persekio
jimą ir 25 metų religines kan
čias paminėti ypatinga malda 
ir pamaldomis kiekvienoje lie
tuvių parapijoje.

Kunigų Vienybės pašauki
mų komisija ir asmeniški pašau
kimų būreliai vis daugiau pare
mia tą svarbų lietuvių katalikų 
misijos darbą. Šiame susirinki
me. po saleziečių atstovo kun. 
P. Urbaičio. prašymo paremti 
jų Įstaigos jaunimą, prel. J. Bal
kūnas prie LKRŠ Įsteigė pasto
vų fendą. iš kurio kasmet 300 
dol. bus skiriama vienam sale
ziečių klierikui. Tuoj pat kleb. 
J- Aleksiūnas prisidėjo su 100 
dol. auka. Tikėtina, kad Į tą 
fondą plauks ir kitų parapijų, 
kunigų bei pasauliečių aukos, 
kad būta Įmanoma sušelpti ne 
tik vieną salezieti, bet ir kelis 
•kunigystėn besiruošiančius lie
tuvius jaunuolius.

Vysk. P. Brazys atkreipė su
sirinkimo dėmesį į kasdieninių 
lietuviškų religinių programų 
transliavimą iš Madrido ir Va
tikano radijo stočių. Nutarta 
ir toliau palaikyti, gerinti ir 
plėsti dabartines transliacijas.

Knyga “Kova prieš Dievą 
Lietuvoje” jau išleista ispanų 
kalboje. Netrukus ji pasirodys 
ir anglų kalboje. Tai bus reikš
mingiausias dokumentas angliš
kai skaitančiai visuomenei apie 
sunkią religinę padėtį Lietuvo
je Susirinkimo dalyviai jau
triai ir dėkingai priėmė prel- 
Igno Kelmelio pasiryžimą tą 
reikšmingą knygą išleisti savo 
50 metų kunigystės jubiliejaus 
proga.

Po susirinkimo vietos klebo
nas prel. L Kelmelis visus da
lyvius pakvietė vakarienei ir 
40 valandų atlaidų užbaigimui. 
Po pamaldų parapijos salėje 
buvo suruoštas abiems lietu
viams vyskupams pagerbimas, 
kuriame dalyvavo ir generalinis 
konsulas V. Stašinskas. KBč

SUDEGINO šimtametę ketu- 
riu aukšty mokykla, esančią du 
blokai nuo šv. Petro parapijos 
bažnyčios. Birželio 6 11 v. ryto 
trys vaikai užlipo nuo gaisro 
gelbėjimosi laiptais į viršų ir 
padegė pastogę. Po dideliu 
ugniagesių pastangų, gaisras 
buvo užgesintas, bet pastatas 
laikomas visiškai sunaikintas. 
Nuostolių padaryta už 50 tūks
tančių dol Šiemet Bostone su
degintos jau penkios mokyklos-

Parapinės mokyklos mokinių 
tėvų ir mokytojų draugija (PT 
A) birželio 5 d. parapijos aikš
tėje prie E. 7-tos gatvės su
rengė vadinamą Lawn Par- 
ty-Bazarą. Šiuo parengimu drau
gija padarė 1,600 dol. pelno. 
Pinigai paskirti parapinei mo
kyklai.

Mokslo metai baigti birželio 
11. Mišias aukojo ir pamokslą 
■pasakė kun. J. Svirskas. Jis 
taip pat išdalino graduantams 
mokyklos baigimo pažymėjimus.

Šiais metais parapinę mokyk
lą baigė 35 mokiniai. Geriau
siais pažymiais mokykla baigu
sius Stefaniją Gailius ir Ri
chard Druyetis Dariaus Posto 
legionieriai jų vardus Įrašė Į 
garbės lentą, kuri Dariaus Pos
to padovanota ir pakabinta 
mokykloje. Kiekvienais metais 
Įrašomi 
dai-

Taip 
kė 100
jis į.teigė savo tėvo atminimui. 
Stipendija šiais metais būro pa
skirta 
tenka 
Zaikis 
well

dviejų graduantų var

pai Juozas Casper Įtei- 
dol- stipendiją, kurią

Andriui Zaikis. Ta proga 
paminėti, kad Andrius 
gavo pažymėjimą iš Lo- 
Technological Institute

kaip geriausias gamtos žino
vas Bostono apylinkėje' tarp 
mckyk'.inio amžiaus mokinių. 
Jis taip pat laimėjo matema

tikos konkursą Xaverien bro-

Devintiniy procesija šv. Pet
ro parapijos 
birželio 20 d. 
tų-

bažnyčioje bus
2:30 vai. po pie-

Tretininky brolijos susirinki
mas įvyks parapijos salėje po 
bažnyčia birželio 20 d. tuoj 
po Devintinių mišparų ir pro
cesijos.

Aleksandras Ross-Rasimavi- 
čius senesnės kartos veikėjas, 
gyvenęs 20 Sanger St., So. 
Boston, mirė gegužės 28 d., ve
teranų ligoninėje, Jamaica 
Plain, sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis Naujose Kalvarijos ka
pinėse.

Kadangi velionis buvo 1-mo 
pasaulinio karo veteranas ir A- 
meri-kers legiono Stepono Da
riaus posto 317 veiklus narys, 
tad posto valdyba ir pasisten
gė jam suteikti paskutinę ka
rišką pagarbą. Visas kariškas 
apeigas gražia pervedė koman- 
dantas Stasys Virbickas, kape
lionas Michael Powell ir Ser
geant At Arms Stasys Trepans
kis. Velionis buvo vienas iš pir
mutinių šio posto įkūrėjų (Char
ter Member.)

Šioms laidotuvėms pavyzdin
gai ir mandagiai patarnavo jau
nas graborius Juozas Lubinas.

Velionis nuliūdime 
žmoną Mariją, du sūnūs 
dą ir Normaną, dukterį 
Prusik, šešis anūkus ir 
Julią
City. Pa.

A. Rasimavičius buvo gimęs 
Muželėnų vienkiemyje, Alytaus 
apskr. ir parapijos. Dar Lietu
voje išmoko siuvėjo amato ir 
1912 m- atvykęs į šį kraštą, 
stojo į vyriškų drabužių siuvyk
lą. kur dirbo iki senatvės. Bu
vo veiklus unijos narys.

1922 m. vasario 4 d. vedė 
Mariją Žilionytę, su kuria iš 
augino gražią ir pavyzdingą šei
mą ir gražiai sugyveno iki mir
ties.

Savo jaunose dienose A. Ra
simavičius priklausė įvairiom 
lietuviškom draugijom ir kiek 
galėdamas prisidėjo prie jų pa
laikymo. Daugiausia dirbo So. 
Bostono lietuvių jaunimo rate
ly, kuris čia gyvavo nuo 1910 
iki 1924 m.

Dar noriu pabrėžti, kad gra
borius Juozas Lubinas sakė, 
jog šios šermenys buvo vienos 
iš didžiausių jo įstaigoje. Per 
dvi dienas daugybė žmonių ‘lan
kėsi koplyčioje ir arti dvejų 
šimtų dalyvavo laidotuvėse.

Juozas Lekys

paliko 
Algir- 
Ireną 
seserį

Mastauskienę. Fayette.

Niįc’ės Ulėnienės piano mo
kinių koncertas Įvyks penkta
dieni. birželio 18 d.. 8 vai., 
St. Stephen's Lutheran bažny
čios naujoje salėje. Hicksville. 
Long Island. N-Y. (Salė pasie
kiama Northern State kelio 35 
išvažiavimu ir yra 270 So. 
Broadway, tik pervažiavus Old 
Country Rd.).

Programoje skambins priva
čiai ir grupėje besimoką moki
niai. kurie išpildys Įvairiu kom
pozitorių kūrinius, savo sukur
tas kompozicijas, džiazo impro
vizacijas ir t.t. Iš lietuvių prog
ramoje dallyvaus Laura čer- 
keliūnaitė, Kristina ir Eugenija 
Garunkštytės, Rasa ir Albinas 
Milukai ir Rytas Vilgalys- Vi
suomenė kviečiama atsilankyti.

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ 
ŽIDINYS

Gegužės 18 vyr. skautės D. 
Surdėnienės ibiciatyva jos na
muose buvo sušaukta aktyviai 
nedalyvaujančių s kantiškoje 
veikloje vyr. skaučių sueiga. 
Šioje sueigoje buvo Įsteigtas 
“Vyresniųjų skaučių židinys”.

Židiniui vadovauti sutiko ps. 
L. Milukienė. jos pavaduotoja 
— vyr. sk. si. D. Surdėnienė, 
iždininkė — ps. A. Katinienė. 
ikorepondentė — vyr. sk. psl. 
B. Kidolienė. Nutarta ateityje 
sušaukti sueigas kas du mėne
sius. Vyr. skautės, suinteresuo
tos dalyvauti šiame naujame 
skautiškame vienete, prašomos 
pranešti L. Milukienei, 516-OV 
1-6172. arba D. Surdėnienei 
VI 9-0079.

Būsimų sueigų tikslus laikas 
ir vieta bus pranešta šio laik
raščio kronikoje. B. K.

UŽSIREGISTRUOTI Į LIETU
VIŲ KALBOS KURSUS FORD- 

HAME DAR GALIMA IKI 
BIRŽELIO 30 d.

Fordhame šią vasarą numa
tyti 2 lietuvių kalbos kuisai: 
1) pradedantiems ir 2) pažen
gusiems. Be to bus ir aukštes
nis (graduate) kursas — Įva
das į ba’.tų kalbotyrą. Šį kursą 
skaitys prof. A. Salys. Už vi
sus kursus duodami kreditai. 
Studijuojantiems 1 i t u a nistiką 
yra gauta keletas stipendijų. 
Kursuos dėstys prof. A. Salys, 
prof- J. Puzinas, prof. A. Va- 
sys ir prof. VI. Jaskevičius, S- 
J.. Smulkesnės žinios katalo
ge. Mokslas prasidės liepos pra
džioje. Visais reikalais kreip
tis šiuo adresu: Prof. A. Va- 
sys, Fordham University, 
Bronx N.Y. 10458.

Pramatoma įdemi progra- 
geros laimėjimų dovanos

Seniausia lietuviška radijo 
programa ruošiasi 31 metinei 
geguži nei-piknikui, sekmadieni, 
rugpiūčio 8. gražiame, lietuviš
kame Romuvos parke Brockto- 
ne. 
ma.
bei šokių varžybos su premijo
mis. Prašome rugpiūčio 8 pas
kirti seniausios Naujoje Angli
joje radijo programos parėmi
mui ir kartu praleisti dieną su 
šios programos bičiuliais ir mu
mis. Ačiū.

Steponas ir Valentina Minkai
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Lietuvių komiteto pasauleinei parodai trys valdybos nariai, daugiausia dirbę Šiai lietuvių dienai, lt k. j d. 
komiteto pirmininkas Aleksandras Vakselis, Jadvyga Matulaitienė — tautinių tokių pirmininkė, Antanas 
Visminas — dainų ir muzikos pirmininkas Nuotr. V. Maželio

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES

New Jersey Apygarda
1965 m. birželio (June) 20 d., sekmadienį

Dideliame ROYAL GARDENS Parke 
990 E. Hazelwood Ave., RAHWAY. N.J. 

rengia

NEW JERSEY

LIETUVIŲ DIENĄ
Programa išpildo —

Apygardos V-bos Tautinių šokių grupė 
Šeštadieninių mokyklų mokiniai 
Elizabeth skautai 
ir kiti jaunimo meniniai vienetai

Už pasirodymus bus skiriamos dovanos

Pradžia 1 vai. p.p. Programa 4 vai. — Šokiai 6 vai.

BUFETAS. LOTERIJA • GROS PIRMAEILIS ORKESTRAS
LIETUVIŲ DIENA JVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT: 

įėjimas $1.25 Studentams 5Oc
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New Yorko valstybės paviljono bokštai pasaulinėje parodoje




