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Herald Tribune parodė aiš
kią savo poziciją. Atmetė argu- 
•mentus, kuriais teisinama Bal
tijos valstybių okupacija, o 
tuos argumentus vartodavo ne

Jungtinių Tautų pareigą juo rū
pintis.

Laikraščio pasisakymą tenka 
vertinti su dėkingumu, ypačiai 
kad šiaip jis yra linkęs tylėti

Neturės rimtos taikos, kol neišsivilks iš to, kas nėra jų
Baltijos valstybių 25 metų 

užgrobimo sukaktį paminėjo 
New Yorko didieji laikraščiai— 
Times ir Herald Tribune.

Times birželio 15 plačiai in
formavo apie Baltijos valstybių 
laisvės tarybos prašymą Jung
tinių Tautų delegacijom svars
tyti Baltijos valstybių klausi
mą kaip sovietinį kolonializ - 
mą. Informavo taip pat apie, 
rusifikacijos duomenis, kuriuos 
V. Sidzikauskas buvo pateikęs 
pareiškime Atstovų Rūmų ap - 
klausinėjime. Rytojaus dieną 
paskelbė dar V. Sidzikausko 
laišką-

ATSTOVU RŪMUOSE: kongresm. Derwinski reikalauja apie 
Baltijos valstybes kalbėti Jungtinėse Tautose

Atstovų Rūmuose birželio 14 
kongresmanų kalbom buvo 
paminėta Baltijos valstybių už
grobimo sukaktis. Iniciatyvos 
ėmėsi Illinois kongresmanas 
Edward J. Derwinski, paprašy
damas pirmininką įtraukti į re
kordus Baltijos valstybių lais
vės tarybos pareiškimą ir nuo 
savęs kreipdamas dėmesį į 
Jungtinių Tautų rolę Baltijos 
valstybių klausimu.

“Faktas, kad Jungtinės Tau
tos nesiėmė tirti Baltijos tau
tom paneigtų pagrindinių žmo
gaus teisių, rodo, jog dėl So
vietų Sąjungos ir kitų komu
nistinių valstybių kaltės buvo 
suparaližuota tarptautinė orga
nizacija, kadangi Jungtinės 
Tautos turėtų saugoti visų tau
tų apsisprendimo, laisvės tei-

V iętnąn?^ "tebėra daugiausia kalbamas

Maskvos ir Pekinsro

— Cape Kennedy birželio 17 
paleista galingiausia raketa Ti
tanas III-3, kuri sveria 2.6 mil. 
svaru.

DOMININKONUOSE: kas kaltas dėl 69

Chicagos arkiv. John Patrick Cody

Vietnamietė atsiima Amerikos da
linamus ryžius.— Jacksone, Miss., birželio 

15, piketų dieną, suimta papil
de mai 203.

— Senatas birželio 15 pri
ėmė mokesčių sumažinimą 4.7 
bilijonais. Atstovų Rūmai bu
vo priėmę 4.8 bil. Beliks tik su
derinti.

Du svarbiausieji Vietnamo kare: valstybės sekr. Rusk uždavinys — r sci 
taikos sąlygas, apsaugos sekr. McNamaros uždavinys — paklupdyti prie
šininką taikai.

J. Valstybių bei Kanados ko
munistai liko ištikimi Maskvai. 
Bet ne visi. Šiek tiek radosi at
skilėlių. Nuo pereitų metų rug
sėjo Jungt. Valstybėse susior
ganizavo Kinijos komunistų ša
lininkai į “Progresyvini darbo 
sąjūdi” (Progressive Labor Mo
vement). Kanadoje nuo šių me
tų >k„vo atskilo iš kcm. parti
jos būrelis, apie 20. ir sudarė 
visai panašiu vardu kaip Jungti
nėse Valstybėse “Progresyvini 
darbininkų sąjūdi” (Progressi
ve Woiker's Movement) Toron
te. Jų buvę nedaug, bet jie 
veiklūs ir veržlūs. Jie tuoj su
darė savo celes Vancovery, 
Winnepege. Windsore. Montre- 
aly. Ottawoj ir kt.

Amerikos kom. partija Kini
jos šalininkų grupę apšaukė 
provokatoriais-

— Sovietai birželio 15 atga
beno į Prancūziją parodai savo 
pagamintą didžiausią pasaulio 
lėktuvą — 720 vietų. Pora va
landų po to Amerikos bombo
nešis B-58 prie tos parodos nu
krito ir sudegė

— Santo Domingo birželio 
15 suiro paliaubos — susišaudė 
amerikiečiai su pervėrsminin - 
kais. Pranešama, kad amerikie
čių sužeistų esą 25
— Armijos du helikopteriai 

birželio 15 Columbus, Ga., su
sidūrė. Žuvo visi 18.

Rašė H. Tribūne apie Sovietus, užgrobusius Balti jos valstybes

pa-

Herald Tribune birželio 16 
paskelbė savo vedamąjį dėl Bal
tijos valstybių pagrobimo su
kakties. Tame pat numery 
skelbė Karlis Kalnins laišką-

Kreipiame čia dėmesį į 
Tribune vedamąjį.

H.

“Prieš dvidešimt penkeris 
metus Sovietų kariuomenė įsi
veržė į Estiją, Latviją, Lietuvą 
ir okupavo šias tris nepriklau
somas Baltijos valstybes. Drau
ge su rytų Lenkija jos buvo 

teisės pa-
Lietuvos" ir 
turėtų būti

sės, ksd jos galėtų plėtoti sava 
ūkinį, socialini, kultūrini ir re
ligini gyvenimą-

“Apsisprendimo 
neigimas Latvijos, 
Estijos gyventojam 
iškeltas Jungtinių Tautų darbų 
tvarkoje ir JV ambasadorius 
Adlai Stevensonas nedelsdamas 
turėtų kelti klausimą, kad at
kreiptų pasaulio dėmesį į ko
munistų pavergtas Baltijos tau
tas

Saugumo Taryboje birželio 
16 Sovietai kritikavo Ameri
kos “agresiją” Domininkonuose 
ir reikalavo, kad Saugumo Ta
ryba pati siųstų delegaciją į Do
mininkonus padėties ištirti. A- 
merikos atstovas kalbėjo prieš, 
nes Saugumo Tarybos Įsikiši
mas trukdytų Amerikos Valsty
bių Organizacijos darbą Santo 
Domingo.

Santo Dominge atnaujintame 
susišaudyme birž. 15 pervers
mininkų užmušta (taip jie pa
tys skelbia) 67, sužeista 165, 
amerikiečių užmušti 2, sužeisti 
29. Perversmininkai skelbia, 
kad susišaudymą pradėjo ame
rikiečiai Amerikos Valstybių 
Organizacijos komisija skelbia, 
kad pradėjo perversmininkai. 

pirmas Stalino-Hitlerio sutar
ties vaisius.

Sovietų Rusijos advokatai 
Baltijos valstybių pagrobimą 
(ir pačios sutarties išvadą) -teisi
na aiškindami, kad tai buvęs 
strateginis žingsnis, kuris už
kirstų kelią galimai nacių ata
kai tiek prieš Sovietų Sąjun
gą. tiek ir prieš Vakarus, (šį) 
argumentą vertė niekais patsai 
Nikita Chruščiovas, tvirtinda
mas, kad Stalinas Hitlerio in-

Kongresmanas paprašė leisti 
pareikšti savo mintis šiem kon- 
gresmanam: Schisler. Stanton. 
Friedel, Adair. Gerald Ford, 
Ottinger. Carleton, King, Todd. 
Daniels, .Dulski. Cleveland. Ro
dino. Kluczynski. Halpern, 
Bray, Frelinghusen, 
matz. Schneebeli. Murphy 
B. Wilson, Flood, Joelson, 
sen, Farbstein. Daddario, 
bert. Fallon, Pucinski. Viso 30 
kalbėtcpų. .

G ar- 
dll.) 
Nel- 
Al-

ŽUVUSIŲ

Galima greičiau patikėti, kad 
perversmininkai norėjo rodyti 
chaosą ir didinti pagrindą Sau
gumo Tarybai Įsikišti. Jie to no
ri. Susišaudymas ir Saugumo 
Tarybos posėdis buvo suderin
ti.

— Spauda paleido žinią, kad 
kitais metais popiežius Pau
lius atvyksiąs i Jungtines Tau
tas. Vatikano stebėtojas prie J. 
Tautų Msgr. Giovanetti nei pa
neigė nei patvirtino žinią.

— Dėl Sovietu vyriausybės 
vėl leidžiami gandai apie nau
jus pasikeitimus. Mikojanas pa
sitrauksiąs. ir jo vietoj būsiąs 
Brežnevas. Kylanti Selepino 
markė.

vazijai nebuvo pasiruošęs ir 
užkluptas buvo nelauktai. To
kia prielaida implikuoja mintį, 
kad Stalinas leidosi į sutartį, 
tvirtai tikėdamas, jog Baltijos 
valstybės yra pirma dalis to 
pasaulio, kurį komunistinė Ru
sija turėjo dalytis su nacine 
Vokietija.

Bet net sutinkant, kad oku
pacija pradžioje galėjo būti lai
koma strateginės reikšmės, ta
čiau kas ją pateisina dabar? 
Padalyta ir suskaldyta Vokieti
ja tikriausiai nėra jokia grės
mė Rusijai. Net jeigu kada ji 
ir būtų, tai mažas ruožas prie 
Baltijos jūros neturėtų jokios 
defenzyvinės reikšmės, ypačiai 
šiame atominiame amžiuje. Tai
gi jei Rusai ir tęliau nori nau
dotis sutarties $u Hitleriu vai
siais, tai tekis laktas gali būti 
priskirtas prie gobšumo — prie 
senų gerų laikų imperializmo, 
įvynioto į raudoną vėliavą.

Rusai nori būti gerbtini. Jie 
nešasi esą didžiai “kulturny”. 
Jie norėtų būti laisvi nuo kalti
nimo Baltijos valstybių kolonia-

Savaitės politikoje Vietna
mas tebėra daugiausia kalba- 
mas. Pagrindinis šiuo laiku 
klausimas — kas toliau daryti? 
Sen. Fulbrightas kalbėjo prieš 
besąlyginį pasitraukimą iš Viet
namo: kalbėjo prieš leidimąsi 
gilyn į karą; kalbėjo už sustip
rintas derybas ir sustiprintus 
kompromisus. Ką jis laikė kom
promisais — nieko nepasakė.

Buv. sen. Goldwateris jaunų
jų respublikonų suvažiavime 
kalbėjo prieš leidimąsi gilyn į 
teritorinį karą, prieš tenkini- 
mąsi antraeiliniais taikiniais 
bombom.

NAUJAS CHICAGOS ARKIVY
SKUPAS

Popiežius Paulius birželio 16 
paskyrė Chicagai arkivyskupą 
John Patrick Cody, kuris buvo 
N. Orleano valdytojas. Chicagos 
arkivyskupija yra didžiausia A- 
merikoje — 2.3 mil. katalikų. 
Arkivyskupas kardinolas Meye- 
ris mirė balandžio 9. 

lizmu, kurį JT pilnaties komi
tetas kolonializmo reikalam tu
rėtų pareigos kelti, jei jis nė
ra apsiribojęs kelti tik kapita
listinių kraštų nuodėmes. Jie 
(rusai) galėtų toki būti ir net 
daugiau, bet tik jeigu jie išsi- 
vilktų iŠ to. kas nėra jų. Jie 
neturės jokios rimtos taikos, 
kol to nepadarys”.

-/•

Popiežius Paulius V lankėsi Pizos 
mieste

Mis

Anglijos min. pirm, ramino 
parlamentą, kad slaptos dery
bos esančios daromos. Lig šiol 
visus Johnson.) viešus siūly
mus derėtis š. Vietnamas atme
tė.

Karo galimybės? — Apsau
gos sekretorius McNamara bir
želio 16 paskelbė, kad siunčia
mi papildomai 6 batalionai — 
21.000 Lig šiol P. Vietname 
amerikiečių buvo 54.000. ne
trukus bus iki 7’.200.

Vietcongas (komunistai) turi 
65.000 reguliarios kariuomenės, 
papildomos paitizaninės 10 0, 
000. Iš šiaurės Vietnamo infil
truota 9 batalionai — anksčiau 
McNamara buvo skelbęs tik vie
ną. P. Vietnamas turi kariuo
menės 500.000. Santykis tarp 
vyriausybės kariuomenės ir ko
munistų yra 4:1- Tai kalba ko
munistu naudai, nes komunistu 
partizanai Malajuose buvo nu
galėti, kai santykis buvo 10:1.

Prezidentui pasirinkimas: ar 
stiprinti kevas, ar laukti ir 
laikytis defenzyvos? Ligšiolinė 
jo pozicija buvo antroji. Lau
kiama dabar prezidento pasisa
kymo.

tik bolševikai, bet ir baltieji ru
sai. mėgindami paveikti valsty
bės departamento pareigūnus. 
H- Tribune tebelaikomą Balti
jos valstybių okupaciją prisky
rė prie kolonializmo ir iškėlė

K. Kalnins: inkorporacija ir deportacijos paruoštos dar 
prieš okupaciją

Karlis Kalnins (H. Tribune) 
informacijoje apie Baltijos val
stybių okupaciją bei sovietiza
ciją priminė faktus, kurie ro
dė. kad Baltijos valstybių Įjun
gimas ir deportacijos buvo su
planuotos toli dar prieš okupa
ciją. Būtent, 1939. metus prieš

V. Sidzikauskas: Finality ir liberalizacija tik klaidinan
čios iliuzijos

a d-

Vaclovas Sidzikauskas (Ti
mes) laiške ne tik priminė oku
pacijos faktą, bet ir atmetė po
puliarias Amerikoje teorijas— 
"Finality“ (Kenano teorija), ku
ri siūlo priimti status quo; at
metė liberalizacijos teoriją, pa
gal kuria ir Lietuvai laisvė di
dėsianti, didėjant Sovietų Sa - 
jungos ribose laisvėm.

"Kai žodžiai "agresija
sisprendimas", "tarptautinė mo
ralė” — sakoma laiške su 
didėjančia įtampa svarstomi J. 

L5. Valstybėse ir. kitur, tai $ąika. 
laisve, asmens teisėm besirū
pinančių žmonių dėmesio nusi
pelno viena 25 metų sukaktis, 
suėjusi birželio 15-17. Tai bu
vo tos dienos 1940, kada Sovie
tų kariuomenė užtvino Lietu
vą. o taip, pat Latviją bei Es
tija, ir jas pasmerkė režimui, 
kuris tiksliausiai gali būti vadi
namas kolonialiniu.

“Sovietinės okupacijos vai
siai yra genocidas, ekonominis 
išnaudojimas, kultūrinis nivelia
vimas. Maskvos siekimai pasi
lieka tie patys — Baltijos tau
tas nutautinti ir surusinti, ši

BALTIJOS JAUNIMAS — kaip jį vaiz-

Prie okupacijos sukakties mi
nėjimo tenka priskirti ir Soviet 
Life žurnalą liepos nr. kuris 
daugiausia skirtas Baltijos 
kraštam. Rašytojo Justino Mar
cinkevičiaus raštas apie “Bal
tijos jaunimą” eina pirmuoju 
straipsniu. Rašo, kad jis pats 
esąs tipingas dabartiniam jau
nimui. kuris įėjo į visas gyve
nimo sritis. Jis esąs 35 metų. 
Dešimt metų jis praleidęs 
•nojoj 
buvo 
ma”. 
jojoj

se-
Lietuvoj. kuri .. . tada 
vadinama nepriklauso- 

Dabar jis gyvenąs “nau- 
Lietuvoj” jau 22 metus.

Tokių kaip jis esą 94 procen
tai pramonėje ir žemės ūky. ku
rie specialybę įsigijo sovietinė
je mokykloje. Tautinis charak
teris kintąs — ryškiausias nau
jas bruožas — kolektyvinio 
veikimo dvasia. Siam jaunimui 
visos galimybės esančios socia
lizme ...

Justinas Marcinkevičius už
simoja kalbėti ir apie visą Lie
tuvos istorinį likimą. Esą isto
rija buvusi Lietuvai pamotė— 
vis karai ir agressoriai. Agreso
riai iš šiaurės ir vakarų. Ir ant
rojo karo metu Lietuva kentė- vas, Berija. Malenkovas. Susie
jo nuo “fašistinio bato” buvu- vas (atsiprašau, šią pavardę dar 
si paskiausiai “išlaisvinta”, išbraukite...), kaip Chruščio- 
“Nacių okupacija atsiėjo vas. kaip Dekanozovas. •. Rot 
Lietuvai trečdalio gyventojų”. tie visi naciai jau išvaryti..).

apie Baltijos valstybes labiau 
nei New York Times

Dėmesį kreipiame ir į mintis, 
kurias turėjo galimybės pa
skelbti Times bei H. Tribune 
laikraščiuose V. Sidzikauskas ir 
Kai lis Kalnins.

okupaciją. Sovietų armijos gen. 
štabas išleido žemėlapius, ku
riuose. Lietuva, Latvija ir Es
tija 
n ės 
tai 
jau 
menų, kurie numatyti 
ti iš Baltijos valstybių.

jau žymimos kaip sovieti- 
respublikos. Taip pat me- 

prieš okupacija Maskvoje 
buvo rengiamas sąrašas as- 

deportuo-

kolonizacinė užmačia netgi su
stiprinta po Stalino.

"Daugelis asmenų ir valstv- . 
bių tvirtai teberemia Baltijos 
tautų atkaklią kovą dėl laisvės. 
Kai kas tyli, nenorėdami sovie
tinius vandenis drumsti ir ti - 
kindami, kad geriausia pabaltie- 
čiam viltis — laukti USSR libe
ralizacijos.
klaidinga, 
neatlaidžių 
jų tėvynes 
žmonėmis, 
gui išplėšti jom jų tautinį cha--. 
rakteri — turi maža paguodos 
iš tolimo ateities pagerėjimo ar 
pasitikėjimo prispaudėjo dosnu
mu. Jos reikalingos masyvios 
pagalbos ir reikalingos jos 
bar.

“Istorija atmeta žmogaus 
kurtos padėties baigtinumą 
nality). Tai ypačiai yra tiesa, 
kalbant apie Sovietų dirbtinę 
imperiją. Naujieji Sovietų va - 
dai, Brežnevas ir Kosyginas, 
pareiškė visiškai remia apsi
sprendimo p r i n i p a visom 
tautom. Yra pats laikas, kad jie 
savo žodį vykdytų”.

Jų pažiūra visiškai 
Tautos akivaizdoje 
pastangų užtvindyti 
okupacinės galybės 
(akivaizdoje pastan-

d a-

su
it i-

J Marcinkevičiaus raštas ne
tiesiogiai patvirtina tai. kas bu
vo V. Sidzikausko ir A. Milu
ko pareiškimuose Atstovų Rū
muose — kad nėra laisvės kal
bėti Lietuvoje. Marcinkevi
čius aiškiai matyti yra privers
tas vaidinti kvailiuką ir kalbė
ti apie agresorius iš šiaurės ir 
vakarų, o tylėti apie agreso
rius iš rytų, kuris buvo ir tebė
ra Lietuvą pavergęs. Jis pri
verstas naciam perkelti ir treč
dalio gyventojų sunaikinimą, 
kurį yra atlikusios sovietinės 
deportacijos.

(Jei Marcinkevičius būtų čia, 
jis galėtų savo raštą ginti: — 
Aš rašiau mūsų kalba, ir ką aš 
kaltas, kad jūs neturite mūsų 
kalbos žodyno. Pvz. aš rašiau 
apie agresorius iš šiaurės ir 
vakarų. Iš šiaurės ... Argi neži
note. kad A. Baranauskas dai
navo apie ašarėles brolių, “šiau- 
rėn išvarvtu" — aišku, kas vra 
ta šiaurė... Taip, aš rašiau ir 
apie trečdalį Lietuvos gyvento
jų. sunaikintų “nacių okupaci
joje”. Kurgi jūs rasite žiaures
nius nacius kaip Stalinas, Sero-
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Nutilo Vliko žodis iš Madrido kuriems jau ir kreditai paskir
ti ir mašinos jau nupirktos.

Už motyvo įtikimumą, kalba

Gegužės 31 Vliko programos 
redakcija atsisveikino su savo Ar jis gali būti atnaujintas ir kokiom jos ministerio pavedimu, į mi

nisteriją buvo sušaukti visų ra-

ta aplinkybė, kad visi redakto-

klausytojais okupuotoje Lietu
voje tekiais žodžiais:

'^šiandien klausotės paskuti
nės mūsų programos. Lietuviš
kas žodis. 10 su puse metų 
skambėjęs per tautinį Ispanijos 
radiją iš Madrido, kurį laiką 
nutils. Šiandien net negalime 
pasakyti, kaip ilgai tas tylos lai
kotarpis tęsis. Radijo vadovybė 
pranešė, kad nuo birželio 1 die
nos dėl per didelio stoties ap
krovimo keletui mėnesių nu
traukiamos 11 tautybių prog
ramos, jų tarpe ir lietuvių- Sa
ko. statomos naujos, daug ge
resnės ir galingesnės stotys.

riai paprašyti neišvažinėti, bet 
laukti, kol programos iš naujo

22 METAI!

? Lietuvos Atsiminimu

Kai jos bus baigtos, tada mes

sąlygom?

savo programas vėl galėsime 
atnaujinti ... Tikėkimės, kad 
tautinio Ispanijos radijo vado
vybė savo pažadą tesės, ir ne
trukus mes vėl galėsime į jus 
prabilti dar stipresniu ir ga
lingesniu žodžiu. Tuo tarpu 
nuoširdžiai dėkojame jai už lei
dimą 10 su puse metų laisvai 
ir atvirai kalbėti į pavergtąjį 
kraštą”.

Toliau priminta, kad laisva
jame pasaulyje yra dar 3 ra
dijo stotys, perduodančios lie-

nę — tai Vatikanas, Roma ir 
Amerikos Balsas. Klausytojai 
pakviesti klausytis jų progra
mų. Atsisveikinimas baigtas -vi
sų lietuvių malda — Lietuvos 
himnu-

Šis atsisveikinimas beveik 
pilnai nusako Vliko iš Madrido 
kasdien siųstų radijo programų 
likimą. Eiga buvo trumpa. 
Gegužės 14 dieną radijo patal
pose buvo iškabinti skelbimai, 
kad nuo 17 dienos nutraukia
mos 13-kos tautybių programos,

dijo programų vedėjai. Jiems 
pranešta, kad paliekamos 5 
programos: ukrainiečių, čekų - 
slovakų, kroatų, vengrų ir len
kų. Ukrainiečių programa iš 
15 minučių prailginama iki va
landos, čėkoslovakų — iš pus
valandžio iki valandos, kroatų 
— iš 15 min. iki pusvalandžio, 
vengrų — iš 20 min. iki pus
valandžio ir lenkų — iš pus
valandžio iki valandos. Negana 
■to, sakoma, kad paliktos prog
ramos bus kasdien du sykiu 
kartojamos dviem ar net tri
mis bangomis. Vadinas, vienų 
programos visiškai sustabdytos,

bus pradėtos transliuoti. Iš kitos 
pusės, į akis krinta labai keis
tas naujasis planas. Juk jeigu 
nebūtų prailgintos lenkų ir uk
rainiečių programos, būtų galė
jusios likti pabaltiečių trans
liacijos, kurioms vadovybė pa
rodė didelį palankumą. Paga
liau propagandiniu požiūriu 
prailginimas programų iki visos 
valandos yra netikslus. Kas ga
li turėti kantrybės ir laiko .visą 
valandą klausytis politinių ko
mentarų ir žinių, ypač kai jų 
perdavimas smarkiai trukdomas 
ir klausymas sudaro pavojų?. 
Kalbama, jog lenkai atvirai iš-

S£!
DiREKTO/HUS 
JOKŪBAS J.

tuviškąjį žodį į okupuotą tėvy- jų tarpe ir lietuvių. Kai buvo o kitų net dvigubai prailgintos reiškę savo nepasitenkinimą jų
pareikštas nusistebėjimas, kad ir pažadėtas dar sustiprintas jų programų pailginimu. O ukrai-

STUK AS

Padekim pabaltiečiam atgauti laisvę
Keturios naujos rezoliucijos. 

—Rezoliucijų skaičius jau per
sirito per 80. — Kuo Lietuviai 
gali prisidėti prie rezoliucijų 

pravedimo žygio?

Los Angeles, Calif. — “Pra- 
veskime vieną iš įneštų rezoliu
cijų ir padėkime pabaltiečiams 
atgauti laisvę ir nepriklauso
mybę.” — kalbėjo kongresma
nas John H. Buchanan (R-Ala- 
bama). neseniai įnešdamas nau
ją rezoliucjąi (H. Con. Res. 421) 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos by
los reikalu. Tai pirmas legisla- 
torius iš pietinių valstybių, aiš
kiai pasisakęs Lietuvos laisvini
mo reikalu ir įsijungęs į kovą 
už Pabaltijo kraštų išsivadavi
mą iš komunistų vergijos. Re
zoliucijos įnešimo reikalų į kon- 
gresmaną J.H. Buchanan buvo 
kreipęsis mokytojas A.P. Bag
donas iš Chicagos, dirbąs Ala- 
bamos valstybėje.

Be virš minėto legislatoriaus. 
dar kiti trys kongresmanai įne
šė šiomis dienomis naujas re
zoliucijas. Philadelphijos kong- 
resmanus pajudino Jonas A. 
Stikliorius. Vliko vadovybės na
rys. Jo ir jo bendradarbių 
pastangos jau davė puikių re
zultatų: pora Philadelphijos 
kongresmanų rezoliucijas jau 
įnešė. Štai, tų rezoliucijų auto
riai ir jų įneštos rezoliucijos: 
kongresmanas James A- Byrne 
(D.-Penn) — H. Con. Res. 422; 
ir kongresmanas William A. 
Barrett (D.-Penn.) —H. Con. 
Res. 423. Kongresmanas Ja
mes J. Howard (D.-N.J.) jau bu
vo įnešęs rezoliucija (H. Con- 
Res. 398) kiek seniau, šiomis 
dieno>mis jis įnešė kitą (H. Con- 
Res. 410). kuri turiniu kiek ski
riasi nuo pirmosios.

Paminėtina, kad prie abiejų 
senatoriaus Everett M. Dirk- 
sen (R.-I11.) įneštų rezoliucijų 
autoriumi prisijungė senatorius 
Thomas H. Kuchel (R.-Calif.). 
Senatoriaus Dirksen rezoliuci
jos. kuri liečia tik Pabaltijo 
kraštus (S. Con. Res. 6). auto
riumi yra ir senatorius J- M. 
Montoya (D.-N.M ).

Jau turime šiame Kongrese

Kongresmanas John H. Buchanan 
(R.-Alabama)

teks svarbus sprendimas daro
mas be ministerio (informaci - 
jos ministeris Fraga Iribarne 
•tuo laiku lankėsi viduriniųjų ry
tų valstybėse), po kelių valandų 
senojo pranešimo vietoje pasi
rodė naujas. Jame buvo pasa
kyta, jog paskelbtų programų 
sustabdymas atšaukiamas iki at
skiro patvarkymo. Ministeris 
grįžo gegužės 20- Iki to laiko 
buvo paruošti ir radijo vadovy
bei įteikti memorandumai. Visi 
paliestieji veikė drauge, o pa- 
baltiečiai dar ir atskirai paaiš
kino žodžiu ir raštu savo ypa
tingą padėtį. Radijo vadovybė 
parodė tos padėties supratimą- 
Buvo vilčių, kad lietuvių, lat
vių ir estų programas bus pa
liktos šalia lenkų, slovakų ir 
kroatų. Tačiau atsitiko kitaip, 
Gegužės 26 dieną, informaci-

išspinduliavimas.
Nutrauktos programos šio

mis kalbomis: kinų, lietuvių, 
latvių ir estų. rusų, bulgarų, ru
munų, gudų, albanų ir brazilų. 
Rusų kalba buvo siunčiamos 
net dvi programos ir abi su
stabdytos. Pirmuoju skelbimu 
buvo panaikintos taip pat ven
grų ir ukrainiečių kalbomis 
transliacijos, tačiau vėliau jos 
ne tik paliktos, bet dar ir žy
miai prailgintos.

Kokie tiek daugelio progra
mų nutraukimo motyvai? Oficia 
liai skelbiama,-kad perkrautos 
•stotys ir jos nebepajėgiančios 
savo darbo atlikti. Todėl siun
čiamų programų girdimumas, o 
tuo pačiu ir - paveikumas, yra 
menkas. Tad geriausiai esą da
li jų nutraukti, kol bus pasta
tyti nauji ir galingi siųstuvai,

niečiai neturi žmonių, kurie ga
lėtų kasdien paruošti vienos 
valandos programas. Praėjusiais 
metais mirus jų programos ve
dėjui dr. Bučinskiui, net ir 15 
minučių programos užpildymas 
jiems sudarė sunkumų.

Taigi atrodo, jog naujasis 
planas paruoštas visiškai nesi- 
tarus su programų vadovybė
mis. Yra gandų, jog ir Tauti
nio Ispanijos Radijo direktoriai 
dabar suprato, kad būtų buvę 
daug tiksliau kitaip sutvarky
ti pareinamojo laikotarpio pro
gramas. Tai vėl duoda vilčių 
pabaltiečiams dar prieš naujų 
stočių pastatymą atgauti savo 
programas- Svarbu tik, kad 
būtų laiku padaryti žygiai ir 
prašymai paremti stipriais ar
gumentais.

Augustinas Upėnas

(89th Congress) 81 rezoliuciją 
Pabaltijo kraštų bylos reikalu. 
Rezoliucijų skaičius turėtų ne
trukus pasiekti šimtinę. Juo 
dabgiau jų bus, juo lengviau 
gasėsime vieną iš jų pravesti.

Kuo gali geros valios lietu
viai prisidėti prie rezoliucijų 
pravedimo žygio? šis darbas 
yra nepaprastai didelės apim
ties. ir čia darbo rankų niekad 
nebus perdaug. Visi kviečiami 
prisidėti ir darbu ir pinigine 
parama. Netrukus Rezoliucijom 
Remti Komitetas išleidžia savo 
biuletenio (News Bulletin) nau
ją numerį. Šis leidinys, duo
dąs daug informacijos apie vi
są rezoliucijų pravedimo dar
bą. siuntinėjamas nemokamai 
visiems, kurie tik duoda savo 
adresą. Visais rezoliucijų prave
dimo reikalais rašyti: Rezoliu
cijoms Remti Komitetas. Post 
Office Box 77048. Los Angeles, 
Calif., 90007.

Nepamirškime rezoliucijų au
torių. Parašykime jiems po pa
dėkos laiškutį. Laiškai adresuo- 
tini: The Honorable (kongres- 
mano vardas ir pavardė). Hou
se Office Building. Washing
ton. D.C. 20515- Ypač prisimin
tinas kongresmanas John H. 
Buchanan, kurio distrikte pa- 
baltiečių visai nėra IT

Besikeičiančio žmogaus dvasia skverbiasi ir Į mūsų tarpą
skverbiasi ir į mūsų tarpą. .

Pasekti verta ir kitos visuo
meninės srovės pasisakymus, 
kurie buvo spaudoje tarti ry - 
šiam su - \ Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos seimu New Yor
ke. Koki rūpesčiai kyla tauti
ninkų srovėje?

Dirvoje gegužės 24, dar prieš 
suvažiavimą. S. Gudas strpsn. 
“Tautinės srovės išlikimo klau
simu” rašė apie pirmųjų tauti
ninkų idealizmą, ir krikščioniš
kąją dorovę kurie buvo fr “tau
tinės minties organizacijų ir lai
kraščių pagrindinė linija”.

Bet:
“Šiandien yra kitaip. “Besi

keičiančio žmogaus” dvasia sie
kia išmėginti ne vieną iš mūsų 
tarpo- Ji skverbiasi ir į tauti
ninkų tarpą”-

“Mėginimai defetizmo dva
sia apnuodyti sukiojasi ir ieš
ko vis naujų aukų”.

Iš aprašymo atrodo, kad ta 
“besikeičiančio žmogaus” dva
sia yra defetizmas išlaisvinimo 
klausimu, “bendravimas ir ben
dradarbiavimas” su okupacine 
administracija, tautiškumo aiš
kinimas marksistine-lenininsti- 
ne prasme. Tokiom idėjom, ar
ba “falšyvu tautiškumu” apsi
krėtė norį save pateisinti ir dėl 
to “siekia kitus užkrėsti”.

Kaip į tokius lig šiol tauti

SPAUDA

ninkų^ dauguma žiūrėjo? “Ant 
tautijfe forma papuošto meške
rės Iteblkr Ąfrl Yižkfbę ■ buvusių 
tautinės minties ešerių. Net bu
vęs tautinės minties savaitraš
tis pasikabino ant falšyvos oku
panto meškerės.”

“Reikia sveikinti dvi kaden
cijas išbuvusią tautinių idealų 
•sargyboje dabartinę Sąjungos 
centro valdybą ir Vilties va
dovybę. Į falšyvus tautiškumo 
apaštalus ji pažiūrėjo ne tradi
ciniu tautininkams tolerantišku
mu, bet griežtu organizaciniu 
drausmingumu. Su netikrais 
tautininkais radikaliai atsisky
rė”-

Nauju pirmininku vietoj V. 
Abraičio išrinktas inž. J. Jur
kūnas.

Dirvoje birželio 2 J. Jurkū
no pranešime apie ateities vei
kimo gaires pabrėžiamas ypa
čiai tautininkų ideologijos su
formulavimas. Esą daug prira
šyta atskirais tautininkų ideolo
gijos klausimais, “bet vienos iš
tisinės tautinės minties ideolo
ginės programos mes neturime. 
Mes visi dar laukiame, kol at
siras iš mūsų, kas pasiryš iš 
tos daugybės turimos medžia
gos ištraukti pagrindinę esen
ciją ir ją patiekti kaip vieną iš-

rėjančios ir bendro darbo dva
sia stiprėjanti. Esą svarbu, kad 
ateityje Vlikas rastų būdų įsi
leisti šviežesnio oro ir neliktų 
besiremiąs vien senųjų partijų 
dvasia. Čia turėtų likti, jo nuo
mone. atviros durys ir L. Ben- 
duomenei” (Dirva birželio 9).

Dėl savų darbų:
E. Cekienė. -Lietuvos Nepri

klausomybės Fondo pirmininkė, 
pranešė, kad surinkta fondui 
40.000 dol.. jų 10.000 tebėra iž
de. Jie skirti anglų kalba leidi
niui apie Lietuvą.

Iš aprašymų nematyti, kad 
seimą būtų deginęs klausimas, 
kurį St. Gudas buvo pavadinęs 
“besikeičiančio žmogaus” dva - 
šia, “falšyvo tautiškumo” grės
me-

Tarptaut. motery 
konvencija

Birželio 7-12 d.d.. New Or
leans. Louisiana, vyko General 
Federation of Women’s Clubs 
konvencija Kaip žinome, GF 
WC yra didžiausia moterų or
ganizacija pasaulyje- Jos narių 
skaičius virš 10 milijonų. Kon
vencijoje dalyvavo apie 20 0 0 
moterų atstovių iš Amerikos ir 
kitų užjūrio valstybių. LMKF 
yra šios tarptautinės organiza
cijos narys. Lietuves moteris

Fil. D. Bulgarauskaitė iš New Yorko kalba Filisteriu Skautu S-gos suvažiavime Cleveland® apie lietuvių in- 
teliaento profesinio ir visuomeninio darbo kryžkelę, š alia jos — diskusijų vedėjas R. Kezys iš New Yorko.

N’uotr. D. Pcniko.

tisinę tautinės minties progra
mą”.

“Jau kartais vienam ar ki
tam iš mūsų individualiai besi
dominčiam bendromis žmogaus 
ar tautų problemomis užeina 
noras, kad ir visa sąjunga 
jomis gyventų. Kiti mes esame 
gal perdaug konservatyvūs”. 
To nebūtų, jei sąjunga turėtų 
aiškią programą- •

Dėl santykių su kitom gru
pėm:

Pirmininkas V. Abraitis kal
bėjo: “ALT S-gos žodis šian
dien yra svarus ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenėje, ir Alte 
ir Balfe. ir galų gale Vyriausia
me Išlaisvinimo komitete .... 
Mums atrodo, kad mes daugiau 
stipriname Tautinę Sąjungą, tu
rėdami įtakos į kitų organizaci
jų veiklos kryptį, nei ją sustip
rintume vien savo atskira veik-

šioje konvencijoje atstovavo 
LMKF-jos pir-kė L. Bieliukie- 
nė.

Birželio 8 d. lietuvių delega
tė L. Bieliukienė turėjo po
kalbį su spaudos atstovais. A- 
merikiečiai korespondentai la
bai domėjosi Sovietų Rusijos 
kolonializmu Lietuvoje ir kituo
se Pabaltijo kraštuose. Vieti
nėje spaudoje buvo plačiau apie 
tai rašyta.

Birželio 9 d. L. Bieliukienė 
viešame konvencijos posėdyje 
kalbėjo apie Lietuvos 25-rių 
metų pavergimo sukaktį, pla
čiai apibudindama komunizmo 
tikslus ir klastą Pabaltijo kraš
tuose, ir apie baisųjį birželį-
Pravartu kiekviena galima pro
ga priminti svetimšaliams apie 
komunizmo grėsmę, ir jų už
grobtų kraštų laisvės netekimą 
Ypač dabar, kai ir Vietname ei

ta”. na kovos už žmonių laisvę, gal
Dr. B. Nemickas: “Vliko ben- naiviųjų akys praregės ir išvys, 

dro darbo sąlygos kaskart ge- ko siekia komunizmas.

Radio Valanda

£

1016 Schleiler Rd. Hillside, N.J. 07205 
Tel. (201) 289-6878

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTR| 
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
Tel. HYacint 7-4677

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

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5^%)
Skolintis automašinoms, namii remontui, akcijų pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N. Y.; H1 l-tHitt 
A. VED EC K AS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel.

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

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

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

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

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

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

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS. Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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Fortas, kamera ir žvėris

Amerikos atstovybei! Maskvoje neįleidžiama be kvietimo

Birželio įvykiai tebekalba- 
Birželio ypačiai antra pusė sa
vo praeities Įvykiais ir dabar 
sukrečia siaubu: birželio 15 
(1940) — invazija; birželio 14- 
22 (1941) masinės deportacijos; 
birželio po 22 dienos iškilusios 
aikštėn klaikios enkavedistų 
kankinimo kameros, siaubingo 
masinio žudymo kapai-

Birželio Įvykių atminimą ir 
jų kalbą dar labiau paaštrina 
dabartiniai žodžiai Lietuvoje tų, 
kurie anuos kankinimus ir nai
kinimus organizavo.

★

.Liepos 11-12 (1940) naktį 
dingo 2,00 0 lietuvių veikėjų. 
Tai nebuvo dar taip siaubin
ga. Dar gaivino viltis tikėti ty
čiom leidžiamais gandais: esą 
tai tik laikinai; tegul tik pra
eis rinkimai, ir juos tada paleis. 
Nepaleido. Vėl viltis: bus teis
mas ir juos turės išteisinti, juk 
jie nekalti. Kai teismo nesu
laukta. vėl pasiguodimas: bent 
žinom, kad jie dar čia, kad ga
lima retkarčiais drabužių ir 
maisto priduoti. Dingo viltis, ir 
atėjo nežinia, kada siuntinių 
jie n nebepiėmė. O tai tada, 
kai jie buvo nuteisti už akių 8- 
25 metam į tolimųjų rytų sun
kiuosius darbus ir išimti iš ka
lėjimo. Tik po birželio 22 pa
aiškėjo, kad jie buvo nugaben
ti i septintąjį frontą ir ten tu
rėjo laukti išsiuntimo.

Tai tas pats fortas, kurį da
bar Lietuvoje bolševikai rode. 
kaip vietą, kur buvo laikomi 
žydai prieš išsiuntimą mirti.

Veltui nori nutylėti, kad ru
dajam terorui kelią į septintą 
fortą parodė raudonojo teroro 
atstovai.

Istorija papildys forto įrašą: 
čia buvo raudonojo ir rudojo 
teroro pasmerkti kankiniai.

★

Po birželio 22 (1941) iš ka
lėjimų išėjo eilė kalinių. Jie vir
to raudonojo teroro liudytojais. 

Atstovų Rūmų komisija, vado
vaujama kongresmano Kerste- 
no, surinko liudytojų parody
mus ir juos paskelbė trim to
mais 1953-54. Tai dokumentai, 
kurie kelia aikštėn vieno iš 
dviejų sąmokslininkų, barbary
bės ir grobimo faktus. Jauti dė
kingumą Kongresui už tą dar
bą bei dokumentą. Jauti pagar
bą dokumente minimiem nu- 
•kentėjusiem nuo raudonosios 
barbarybės.

Tarp daugybės liudijimų pa
seki parodymus Jono Brazei- 
kos, nepriklausomybės kovų sa
vanorio, kalinio, kuriam betar
dant buvo sulaužyti pirštai ir 
kuriam buvo skirta Kaune iš 
kankinimo kameros išmesti nu
kankintųjų lavonus pro langą į 
sunkvežimį — kartais iki 50 
per dieną! Jis buvo liudinin
kas, kaip tardomiem buvo iš - 
traukiami nagai, pjaustytos no
sys ir ausys, deginami padai- 
Savo randuotu kūnu jis buvo 
gyvas liudininkas, kaip jis pats 
buvj subadytas durtuvu. Pra- 
veniškių lagery ir masinio žu
dymo metu išliko, tik apsime
tęs negyvas.

Skaitai kan. Antano Petrai
čio liudijimus apie jam pritai
kytus kankinimo būdus, apie 
kuriuos komisijos tardytojas 
McTigue pasakė: šio krašto žmo
gui tai tiesiog neįtikimi daly
kai. Reikėjo matyti liudininką 
prisimenant komisijoje savo 
pergyvenimus, kad suprastum, 
kaip iš naujo jis kenčia dėl tų 
vienų prisiminimų —-kalėjimuo
se, tardymuose, Červenėj masi
nio žudymo akivaizdoje.

Klausai Kazimieros Tarvai
nienės. kaip ji savo rankom 
nuplovė kūną sūnaus, kuris bu
vo rastas nukankintas prie Tel
šių Rainių miškely — surištom 
rankom už nugaros, pažebetas, 
durtuvu keliose vietose subady
tas. Ir tokių kaip jis ten 73.

Veltui enkavedistų šefas da
bar Lietuvoje prieš 25 metų

SELDEN (Armestead L. Sel
den, Alabanios dem.) kreipiasi 
į A. Miluką, teiraudamasis apie 
jo likimą po koncentracijos 
lagerio:

“Kiek aš supratau, jūs buvo
te po antrojo karo nuteistas 
25 metam:

MILUKAS. Taip.
SELDEN. Jūs minėjote, kad 

buvote nugabentas prie Uralo 
kalnų devyneris metus. Kas dė
josi po šio laiko? Ar jūs buvo
te paleistas ir galėjote laisvai 
sau keliauti, ar buvete ir toliau 
laikomas suimtas?

MILUKAS. Aš buvau suim
tas 1948 ir paleistas 1956. Jau 
grįždamas pro Maskvą, aš vėl 
galvojau, kad mano pirmas no
ras — susisiekti su Amerikos 
pareigūnais. Išlipęs Maskvos ge
ležinkelio stoty, aš leidausi ei
ti į Amerikos atstovybę.-Bet jos 
buveinė buvo .pakeista. Aišku, 
aš apie tai nieko nebuvau žino
jęs. nes visą laiką neturėjau 
ryšio. Atėjau į Raudonąją aikš
tę ir įžengiau į senąjį namą. 
Ir vos nepakliuvau į spąstus. 
Laimingai išsisukau, bet turė
jau vargo bevaikščiodamas po 
Maskvą ir nežinodamas atstovy
bės naujo adreso. Gavęs infor
macijos, nuėjau tiesiai į Čai
kovskio gatvę- Buvau sulaiky
tas milicininko. Nenorėjo ma
nęs įleisti. Gal kaltas buvo ma. 
no apsirengimas. Jis klausė, ko
kio reikalo ten turiu. O aš nie
ko neturėjau, išskyrus doku
mentą. kad esu iš lagerio. Sa
kiau: “Mano dokumentai vidu
je. atstovybėje. Malonėkit pa
skambinti ir pasakyti ten ma
no pavardę". Aš buvau ant to 
šaligatvio; gal pažįstate ji iš fo
tografijų. nes jame pereito ko
vo mėnesio pradžioje buvo riau
šės. Ten buvo savotiška būdelė, 
ir mane nusivedė į ją. Maniau, 
čia milici.ni. kas tikrai paskam
bins ctstovybei ir gaus infor- 

teroro sukaktį nori nukreipti 
kalbą į“ Lietuvos partizanus, va
dindamas juos “sužvėrėjusiais 
buržuaziniais nacionalistais’ ’, 
kurių “aukomis tapdavo žmo
nės. visi Kai nedalyvavę peliti
nėje kovoje" (Tiesa birž. 6).

Tas sužvėrėjimas, nukreiptas 
prieš neka’tus žmones, buvo 
at.neN.as į Lietuvą iš Kremliaus. 
To paties Kremliaus, kuris da
bar į: akė atšvęsti 25 metų rau
donojo žvėries siautėjimo 
šventę.

macijas apie mane, nes mano 
dokumentai gulėjo konsulari- 
niame skyriuj nuo 1947 metų. 
Bet jis paskambino kaž kur ki
tur. Per porą dešimčių sekun
džių atvyko automobilis. Budė
ję atidarė, mane pasodino į au
tomobilį ir pasileido visu grei
tumu. Nemanau, kad žmonės 
iš atstovybės galėjo ką pasaky
ti ir man pagelbėti. Tačiau jie 
turėjo matyti pro langą visą į- 
■vykį, nes kai mes važiavome to
lyn, kitas automobilis pasirodė 
prieky. IŠ mikrofono nuo jo 
stogo buvo įsakyta mums sekti 
paskui.

Šis suėmimas nebuvo ilgas. 
Pirmiausia, buvo sumažintas au
tomobilio greitis, ir mes įsijun- 
gėm į normaliai važiuojančių 
autemobilių eilę Paskui mes 
sustojome prie kažkokios patal
pos. čia prasidėjo apklausinėji
mas, kuris truko keletą valan
dų. Baigėsi tuo. kad mane pa
leido ir davė suprasti, kad aš 
buvęs sulaikytas atstovybės 
apsaugos dėliai. Man sakė, kad 
pasitaiko riaušių prieš atstovy
bę. ir niekas negali į ją įeiti, 
jei neturi formalaus kvietimo. 
Aš turis vykti toliau į Lietu
vą ir galėsiąs atvykti į atstovy
bę. tik su tokiu pakvietimu.

Jaunuosius EGLUTĖS skaitytojus aplankė vysk. Pr. Brazys, prel. V. Balčiūnas, kun. Duoba.
Nuotr. B. Kerbelienės

Apklausinėjimai Aistov y Rūmuose (I)

Nuo 1957 turėjau nuolatinį 
ryšį su atstovybe telefonu, laiš
kais ir asmeniniais susitiki - 
mais. Man padarė (atstovybė) 
visa, kas buvo galima padaryti. 
Buvo išduotas pasas, bet vizos 
išvykti aš negalėjau išgauti pel
kele tą metų. Ir atstovybė man 
negalėjo nieko daugiau padėti 
iki šių metų vasario mėnesio.

SELDEN. Norėčiau gauti in
formacijos. ar jūs pasilikote So
vietų Sąjungoje. Maskvoje, to
je crity. kur jūs buvote paleis
tas. ar jūs grįžote į Lietuvą?

MILUKAS. Į Lietuvą.
SELDEN. Ir jūs grįžote į Lie

tuvą?
MILUKAS. Aš buvau įsaky

tas grįžti į ten. iš kur buvau 
paimtas. Buvau įsakytas taip 
pat neišvykti iš miesto . ■ .

SELDEN. Jūs gyvenote Lie
tuvoje nuo 1956 iki šių metų?

MILUKAS. Taip, iki vasario 
28. iki aš vėl išvykau į Mask
vą jau su išvykimo viza, atvy
kau vėl į atstovybę ir iš ten 
buvau pasiųstas toliau .. .

SELDEN. Ką jūs veikėte Lie
tuvoje per tuos devyneris me
tus?

MILUKAS. Mokiau anglų kal
bos. sakyčiau, privačiu būdu, 
nes aš nenorėjau imti kokios 

nors oficialios tarnybos jokioje 
sovietų įstaigoje. Maniau, tai 
gali apsunkinti mano grįžimą. 
Maniau, netiktų Amerikos pilie
čiui po viso to tarnauti bet ko
kioj Sovietų ...

SELDEN. Kaip žmogui, kuris 
išgyveno ten paskutinius devy
neris metus, ar jums atrodo, 
kad Sovietai padarė kokios pa
žangos tenai tautos vienybei 
sunaikinti.

MILUKAS. Nesu kompeten
tingas spręsti. Bet. mano nuo
mone, jiem nepasisekė. nes 
jie jau negali pasirodyti su sa
vo žiauresniu z smurtu, koki jie 
parodė, kai čia atvyko pirmą 
kartą- Jie buvo kažkaip švel
nesni 1944 pilietiniam gyveni
mui. Nors jie tebesiekia žino
ma. savo tikslų, bet jie turi 
juos slėpti iki dabar. Manau, 
tai dėl to. kad Baltijos kraštai 
susilaukia paramos Vakaruose, 
o ypačiai šiame krašte.

Mano tikslas buvo grįžti į 
Jungtines Valstybes, ir. žino
ma. painformuoti apie gyveni
mą ten. Aš pats susilaukiau 
daug informacijos iš atstovy
bės ir iš įvairių radijo siųstu
vų. Galėjau girdėti Amerikos 
Balsą. Jo klausiausi kasdien, 
mėgindamas susidaryti vaizdą 

apie gyvenimą čia ir niekad ne
prarasdamas vilties, kad ir to
kiose sąlygose man pasiseks iš
vykti.

SELDEN. Kaip su grupe to 
jaunimo, kuris gimė ir užaugo 
Lietuvoje jau Sovietų okupaci
joje? Ar šiame jaunime tebėra 
tautinės vienybės pajautimas?

MILUKAS. Lietuvių patriotiz
mas. sakyčiau, yra nusėdęs gi
liai į ių širdis ir kraują, bet jų 
galvojimas, aišku yra jau kiek 
nukentėjęs, pakitęs dėl sovieti
nės indcktrinacijos. Pirmosios 
rusų priemonės, paremtos gry
nu smurtu, teroru, neturėjo jo
kio pasisekimo, palygint su pas
kesnėm priemenėm, kurios io
do daugiau švelnumo. Tie, kurie 
nė a taip apsikrovę savo kitais 
kasdieniniais reikalais, gali su
rinkti daugiau žinių apie nau
jus dabar vartojamus metodus. 
Tačiau protarpiais gyventojų 
gyvybinis instinktas paskatina 
pamanifestuoti ką nors. kas. 
manyčiau, rodo, jog lietuviai 
priešinasi bet kam. kas rusiš
ka Keletą kartų jie tai paliu
dijo nepramatytais reiškiniais. 
Tekiu būdu jie parodė savo tau
tinės garbės pajautimą ir savo 
istorijos sąmonę.

Švietimas kreipiamas taip 
pat linkme, kad naujoji gene
racija nebūtų leista pasiskaity
ti iš šaltinių, kurie išeina už so
vietinių ‘ribų.. •

Per ilgą savo buvimą lagery, 
sutikau žmonių, kurie nežino
jo daug ko. kas darės jų pačių 
krašte, kas galėtų būti visai ne
priimtina inteligentingam rusui 
intelektualui. Aš buvau drauge 
su komunistų lygos sekreto
rium Maskvos pedagoginiam in
stitute; jis pakliuvo dėl to, kad 
jis ir jo kolegos galvojo turi 
pareigą, žindi, ką jų vyriausy
bė daro su lageriais ir su kali
nimu žmonių iš kitų kraštų.

Atrodo, kad žmonės apskri
tai to nežino. Daugelis kurie 
galvojo, kad jų pareiga esanti 
tai žinoti, patys Įsivėlė ir buvo 
nuteisti.

SELDEN. Ačiū. Esu tikras, 
kad mano laikas pasibaigė.

(Bus daugiau).

Ar teismas galima rodyti tele
vizijoje?

Vyr. teismas išaiškino, kad 
teismo eigos rodymas televizi
joje yra priešingas nešališkai 
objektyviai teismo eigai ir dėl 
to neleistinas.

NELĖ MAZALAITĖ

PSALME
(2)

Tačiau tai tiktai druska žaiz
doje, tasai bejėgis pyktis —tai 
tiktai maža atsvara tam sopu
liui, kuris užgulė, perskaičius 
“Extra". Tuo metu buvo įsmeig
tas peilis, kažkur giliau negu 
kūnas, negu širdis — ir šitą 
stačiai fizinį jutimą, nuo tos se
kundės, išnešiojau ištisus me - 
tus. Metus ir astuonias dienas. 
Neištraukiamą — nes peilis bu
vo smeigtas pasalūniškai į nu
garą.

Kai sakau — aš — manau, 
taip sakė apie save, taip juto 
visi trys milijonai. Tačiau, kaip 
druska, kaip ugnis, degė niū
rus pyktis — dėlei tų, kurie 
buvo išdavę tada — ir išduos 
vėliau. Ir nusiminimas, be sai
ko tapo laiko valdytojas.

Kai įžengiau į namą, kuris 
buvo iki šiolei globojanti pas
togė, nūnai pajutau, tarytum 
nebūtų nė sienų, nė stogo- Ir 
jeigu dar durys atsidaro, — 
tai tiktai, kad viskas galima sap
ne, — bet jeigu riktelėtų ml 
nia Judų, — subirės viskas. Ir 
bus tuščia, kur einu, kur sa
kau — viduje — tuščia-

Viduje, neužsidegus žiburio, 
prie lango, sėdi mano Motina 
ir tyli, kai įeinu. Ir tyli, ka 
sustoju šalia. Ir tyli, kai apka
binu jos pečius. Ir tyli kai įsi
kniaubiau į jos kelius — tiktai 
jos ranka, kaip kūdikystės nelai
mių metu, labai lengvai glos
to plaukus.

— Ir aš nieko nežinojau. — 
sušunku. — o mama. mama".

— Tu buvai kelias valandas 
ilgiau rami. — tarė ji. — dar 
kelias va’andas. Kaip jie važia
vo!

— Aš klausinėjau ir klau - 
šiauši, lyg nuo to galėjo kas 
pasikeisti — klausinėjau, ką 
kalbėjo radijas, ir kaip važia
vo tankai. Rusų tankai.

— Niekuomet nebuvo biau- 
resnio dundėjimo, — sako Mo
tina ir niekur negali pasislėp
ti, kad negirdėtum.

Aš girdžiu juos — Savanorių 
Plentu važiuoja jie ir dabar— 
ji sakė šventą tiesą — nėra 
vietos kur pasislėptum, kad ne
būtų girdėti pragaro ratų.

Ir naktis ėjo labai lėtai — 
laikas buvo prispaustas, užvers- ' 
tas, sekundės mušė sunkiai lyg 

didelius geležies gabalus ride- 
no naktis jas tarytum rusų tan
kus. Kaip jie neįlaužė mūsų že
mės plutos”.

— Eik miegoti, vaike, — ta
rė Motina —, pamėgink. Juk 
rytoj sekmadienis, ir niekuo
met nebuvo reikalo taip stipriai 
melstis, kaip dabar.

Bet argi galėjau užmigti — 
akys buvo neuždaromos, o per 
ausis ir širdį visą laiką nepa
liaujamai važiavo ir važiavo 
tankai — pilni svetimų karei
vių. plėšikų — tarytumei baus
mė, kad negirdėjau tada, kai 
jie pradėjo, kad nebuvau nuo 
pradžios su tais, kurie stovėjo 
prie savo vartų, kaip sargybi
nės skruzdės. Ir akys nepajėgė 
užismeikti — jos degė nes ne
buvo regėjusios su kitais pas
merkimo pradžios-

Ir tada. iŠ kito kambario iš
girdau: Motina giedojo. Labai 
tyliai — tačiau nūnai tyla bu
vo tapusi tokia, kuri paverčia 
šnibždėsi šauksmu — tiktai la
bai skirtingai, negu saulėly
džių miške. Aš išlipau iš lovos, 
ir prie durų sustojus mačiau: 
Motina tebestovėjo prie lango,
kur buvau ją palikus—bet da
bar ji atrodė aukšta, kokia ne
buvo. aukšta ir tiesi stovėjo ji 
birželio aušroje, ir jos tylus 
giedojimas buvo galingas:

“Todėl nesibijosim, kad ir 
žemė drebėtų,

ir kalnai kristų į marių 
gilumą”.

Ar ne ta buvo Psalmė, kai 

žmonės stovėjo veidais ir šir-| 
dimis prieš kankinimus ir pa-| 
vojus? Mirtyje ir žemės drebė-t 
jinie. ir potvynyje, ir po prie-| 
šų kareivių kojomis — po rusui 
kojomis Kražiuose, ir kelyje į| 
Sibiro ištrėmimus senovėje. Pa-^ 
vojų Psalmė. Paskutinioji m ai-i 
da — kai visos išmėgintos. Bu-i 
vau tiktai bažnyčioje girdėjus,* 
kai žmonės šaukėsi menkesnė-* 
se bėdose — sausroje, liūtyse,! 
— retais atvejais — tačiau tai* 
tiktai reiškė prašymą ir pasiti-! 
kėjimą, ir kad Viešpats pagelbė-š 
tų pasipriešinti piktam —ir po :
to žmonės ėjo ramūs į savo ke-|> 
lią ir darbus — jie žinojo, kady 
nėra apleisti.

Aš klausiausi, ir pamažu ju-«
tau. kad klaupiuosi. Aš negalė
jau prisijungti savo balsu — 
aš buvau per daug abejojanti, 
ir pikta buvo mano širdis, ir 
pilna rūstybės priešui — ta
čiau aš jutau savo Motinos be
galinį tikėjimą, ir už jo glau
džiausi, ir tykiai kartojau:

“Galybių Viešpats su mumis”*.
Dvidešimts penkeri metai nu- 

krito į neteisybės slėnį nuo
anos nakties — ir atrodo lyg 
vakar, lyg ką tiktai tas Įvyko. 
Ir žinau, jog ir paskutiniojo 
Teismo Dienoje atsiminsim tą 
sielvartą, ir šauksime teisingos 
bausmės priešui ir išdavikams. 
Tiems, kurie buvo gimę iš mū
sų tautos. Tiems, kurie ne tik
tai aną Birželį — bet po dvide
šimts penkerių Birželių naujai

Nuleidžiamos vėliavos baigiantis Eglutės skaitytojų š ventei birželio 6 Putname. Conn. Nuotr. B. Kerbelienės

ĮoToTOloĮ — Ateitininku septintasis 
kongresas vyksta Toronte. Ka
nadoje. šūkiu “Atvirybė lai
kui ištikimybė idealui” Jis ati
daromas šeštadienį, liepos 3 d., 
10 vai. ryte. Prisikėlimo para-

ateina ir puola po kojomis mas
koliui — ir išduoda savo žemę.
Ir Dievą.

Štai, kodėl mes. mažieji Die
vo kareiviai, nepaliaujame kari pijos salėje. 32 Rusholme Pk. 
toti ir šauktis Jo pagalbos: $ Cres. Pagrindines paskaitas

“Galybių Viešpats su mumis"! -^kaitvs prof. dr. A. Sužiedė- 
nes, jeigu ir mes, laisvieji, nu-i ^vilgis Į ateitininką žmogų 
tilsime — per visą pasaulį te-$ psichologinės pusės) ir dr. J. 
bus girdėti garsas tankų, lėktu-l Girnius (Ateitininkų idėjiniai 
vų. raketų Rusiškų. f pagrindai ir laiko uždaviniai).

U.S. News .. .Report teigia, 
kad prezidento Kennedy skir
tieji pareigūnai, pasilikę parei
gose. kritikuoja Jchnsono poli
tiką Santo Domingo. Esą pre
zidentas Kennedy tai būtų pa
daręs lanksčiai ir grakščiai — 
kaip Kuboje.

Naujas dulkiu siurblys
Pagamintas be elektros vie

lų, varomas baterijom. Sveria 
16 svarų. Kaina 160 dol-
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PHILADELPHIJOS MOKYKLA BAIGĖ MOKSLO METUS
LB Vinco Krėvės šeštadieni

nė mokykla mokslo metus bai
gė birželio 6 pamaldomis šv. 
Andriejaus bažnyčioje, kur bu
vo prisirinkę pilna lietuvių. Po 
pamaldų parapijos salėje buvo 
baigimo aktas. Čia taip pat da
lyvavo ne tik tėvai, bet ir šiaip 
•lietuviška visuomenė, kuri do
misi lietuvišku gyvenimu.

Užbaigimo aktą trumpu žo
džiu pradėjo mokyklos vedėjas

Philadelphijos abiturientai iš k. į d. A. Salčiūnaitė, D. Vaškelytė ir R. Ju
zaitis skaito Vinco Krėvės Dainą apie arą. Nuotr. V. Gruzdžio

BALTIMORĖS ŽINIOS
C.Y.O., jaunimo organizaci

ja, kuri gražiai veikia šv. Al
fonso parapijoje, per paskutini 
savo susirinkimą išrinko naują 
valdybą: pirm. Jonas Saikaus - 
kas. vicepirm. Margarita Moli
na, iždininkas Antanas Patla- 
ba ir raštininkė Jo-Ann Gurski. 
Tas gražusis jaunimas susiren
ka kiekvieną penktadienio va
karą šv. Alfonso mokyklos kam
bariuose: turi trumpą posėdi ir 
po jo būna šokiai ir žaidimai. 
Jų dvasios vadu yra kun. J. 
Antoszewski.

Iškilmingas mokslo metu už
baigimas Įvyko šv. Alfonso mo
kyklos salėje sekmadienį birže
lio 13. Tą dieną 23 vaikučiai 
atsisveikino su Šv. Alfonso mo
kykla. Klebonas prel- L- Men- 
delis išdalino graduantams ates
tatus ir premijas tiems vaiku
čiams, kurie pasižymėjo moks
le.

Šv. Alfonso parapijos klebo
nas prel. L. Mendelis išvyko 
i Europą birželio 18 praleisti 
savo atostogų. Prelatas aplan
kys Įvairius Europos miestus ir 
šventoves — Romą, Liurdą. 
Linkime jam gero poilsio ir lai
mingos kelionės.

Lietuviu radijo melodijos va
landėlės piknikas bus sekma
dieni, birželio 20. Conrad Ruth 
Villa. Valandėlės vedėjai A. 
Juškus ir K. Laskauskas su sa
vo žmonomis bei pagelbininkais 
pagamins skanią vėžių sriubą 
ir kitų skanių valgių; veiks ba
ras. šokiams gros Jono Lekevi- 
čiaus orkestras. Vaikučiai, ga
lės pažaisti sporto aikštėse. Vi
sas pikniko pelnau skiriama 
radijo valandėlei išlaikymui.

Gražios vestuvės įvyko šv.

(r

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 g-vlu)
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flush inge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— OE 5-1154

J. Muraška, pažymėdamas, kad 
šiais metais mckyk.a išleidžia 
tris abiturientus. Jie yra: R- 
Juzaitis, A. Salčiūnaitė ir D. 
Vaškely tė. Mokyklos baigimo 
pažymėjimus abiturientam Įtei
kė mokyklos globėjas kleb. ku
nigas. J. čepukaitis.

Metinius baigimo pažymėji
mus išdalino mokytojai: I ir II 
skyriaus — St. Kaunavičienė, 
III, IV ir VI — V. Muraška —

Alfonso bažnyčioje šeštadieni, 
birželio 12. Arvydas Tamulis 
iš Chicagos susituokė su Aud
rone Svotelyte iš Baltimorės. 
Jų moterystę palaimino klebo
nas prel. L. Mendelis. Vestu
vių puota Įvyko gražiame Bel
vedere viešbutyje-

Jonas Obelinis

PADĖKA JUBILIEJAUS 
ŠVENTĖS RENGĖJAMS IR 

DALYVIAMS
Gražiai praėjus birželio 6 d. 

mano 25 m. kunigystės sukak
ties iškilmėms Baltimorėje. reiš
kiu nuoširdžiausią padėką vi
siems jos rengėjams ir daly
viams. Didž. Gerb. Prel. L. Men- 
deliui už leidimą laikyti mišias 
gražioje šv. Alfonso bažny
čioje. už angliškai pasakytą tu
riningą pamokslą bei popie
žiaus palaiminimo ir pasveiki
nimo paskelbimą. Ačiū iškil
mes padidinusiem tėvam pran
ciškonam: J- Liaubai už jaut
rų pamokslą: B Bagdonui, J. 
Gailiušiui. P. Baniūnui ir S. Ro- 
pclui už dalyvavimą asistoje. 
Vietos kunigams A. Dranginiui 
ir Antaševskiui už maldas ir 
sveikinimus, kun. K. Pugevi- 
čiui ir kun. B. Jurkšui už daly
vavimą šventėje ir draugiškus 
lihkėjimus.

Nuoširdžiausiai dėkoju tetai, 
dėdei ir pusbroliui Bikulevi- 
čiams ir puseserei Marijonai 
Volskienei, paruošusiems tokias 
gražias vaišes ir padengusiems 
visas jų išlaidas. Nuoširdi padė
ka jaunystės draugui ir jo po
niai už pagalbą ruošiant vai - 
šes, kviečiant svečius ir vado
vaujant vaišių programai. Nuo
širdus ačiū puseserei J. Petru- 
lionienei, kuri su pagelbinin- 

mokyklos vedėjas, V, VU, VIU 
— G. Masiūnienė. Vaikų dar
želio vadovė buvo G. Juozapa
vičienė. Jai talkino L. Baka
naitė. Tautinių šokių mokė jau
na mokytoja E. Bendžiūtė, mo
kyklos chorui vadovavo L Kau
linis. LB pirmininkas J. Ardys 
apdovanojo abiturientus; ge - 
riausiai baigusiem R. Juzaičiui 
B. Kviklio “Mūsų Lietuva”, ki
tiems po gražų lietuvišką kry
žių. Pavyzdingi mokiniai buvo 
apdovanoti lietuviškomis kny
gomis, kurias parūpino Pieti
nės New Jersey L.B. pirminin
kas inž. K. Gasprėnas

Abiturientų vardu žodelį ta
rė R. Juzaitis. Abiturientai taip 
pat trumpai pasirodė meninėje 
p r o g r moję —paskambino 
pianu, padeklamavo savo kūri
nių ir paskaitė kartu V. Krė
vės “Dainą apie arą”. Svečias 
iš Romos prel. L. Tulaba savo 
žodyje priminė, kad reikia ge
riau mokėti savo tėvų kalbą. 
Jis iškėlė kun- čepukaičio nuo
pelnus lietuviškai mokyklai ir 
bendrai lietuviškiem reikalam.

Mokyklos tėvų komiteto var
du 'tarė trumpą žodi skulpto
rius P. Vaškys. Aktas baigtas 
tautos himnu.

Baigiant reikia pastebėti, 
kad Philadelphijos šeštadieninė 
mokykla kadaise išgyveno sun
kias dienas, kol ją globoti pa
siėmė Šv. Andriejaus parapijos 
klebonas kun. J. čepukaitis- 
Nors šioje parapijoje ir nėra 
reguliarios mokyklos, bet šeš
tadieninė mokykla priglausta 
parapijos salės patalpose. Mo
kykla taip pat laikosi ir pasi
šventusių mokytojų. darbu. Jų 
tarpe ypač pažymėtina ilgame
tė mokyklos vedėja G. Mačiū
nienė ir dabartinis jos vedėjas 
V. Muraška.

Reikia pasidžiaugti, kad daug 
tėvų eilę metų net iš tolimų 
vietovių atveža vaikus. Tačiau 
mokinių skaičius galėtų bū
ti trigubai didiesnis. jei visi tė
vai suprastų mokyklos reikšmę.

V.G.

RUDŽIŲ SUKAKTIS
J. narūne

“Kas Rudžių nepažįsta?” 
— visai teisingai pastebėjo sa
vo pamoksle vysk. Vincentas 
Brizgys, kuris aukojo padėkos 
mišias sidabriniai M. ir A- Ru
džių vedybų sukakčiai paminė
ti Marquette Parko lietuvių 
bažnyčioje.

Vyskupo, prelatų ir kunigų 

kėm papuošė salę. Nuolankiau
sia padėka svečiams Lietuvos 
atstovui S. Bačkiui, kuris su po
nia teikėsi pagerbti mane savo 
dalyvąvimu ir jautria kalba. 
Nuoširdi padėka iš toliau atvy
kusioms svečiams prof. A. Sa
liui su ponia, prof. A- Vasiui. 
ponams Zalūbams. rašytojui 
A. Vaičiulaičiui, panelei sol- 
Liustikaitei. ponams Dambriū- 
nams. architektui A. Barzdukui, 
poniai šalinskienei ir jos sese
riai, inž. J. Vailiukoniui, poniai 
Paukštienei ir visiem svečiam, 
giminėm ir draugam už dalyva
vimą, maldas ir aukas. Ačiū vi
siem be išimties, nes visų iš
vardinti čia neįmanoma.

. Tėv. Viktoras
Gidžiūnas, O. F. M.

Philadelphijos LB Vinco Krėvės šeštadieninės mokyklos mokslo metu užbaigimo akto prezidiumas. Iš k. j 
d. K. Bakanaitė, S. Kananavičienė, K. Juozapavičienė, G. Mačiūnienė, prel. L. Tulaba, kun. J. čepukaitis, 
inž. J. Ardys. V. Muraška, E. Bendžiūtė, L. Kaulinis, K. Gasparėnas. Nuotr. V. Gruzdžio

PUTNAMO BENDRABUTIS BAIGĖ MOKSLO METUS
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seserų bendrabučio oficialioji 
mokslo metų baigimo progra
ma Įvyko birželio 3 d. Ryte bu
vo mišios, vakarop vakarienė 
su svečiais, vėliau programa bi
bliotekoje abiturienčių garbei.

Už pažangą lituanistikoje pre- 
mija-devanas gavo Eleonora 
KivėnaLė iš Chicagos 190 del. 
Marytė Daaiiiūnaitė iš Kana
dos Londono 50 uol., Marija Ša- 
taitė iš Chicagos 25 doi.. Jonė 
Šaltenytė iš Mcntrealio gavo 
dovaną ir pagyrimą už didžias 
pastangas besimokant lietuviš
kai rašyti. Iš kolegijos lankyto
jų daug rūpe.tingumo rodė Ma
rija Nankutė, besidomėdama 
lietuvių kalba ir literatūra. 
Darbšti buvo ir pirmo kurso 
studentė Birutė Šimkutė iš New 
Jersey.

Pavyzdingąja bendrabūtiete 
pačios mergaitės parinko Jonę 
Šaltenytę iš Montrealio. Bai
giančiųjų vardu atsisveikino Te- 

palyda atvedė Mariją ir Anta
ną Rudžius prie altoriaus sida
brinio jubiliejaus apeigoms ir$ 
mišių aukai. Iškilmingas pamal
das lydėjo lietuvių operos cho
ras drauge su parapijos choru 
ir solistais — Stasiu Baranaus
ku ir Jonu Vazneliu.

Prie šoninių altorių taip pat 
buvo aukojamos mišios sidabri
nių sukaktuvių jubiliatams pa
gerbti.

Vysk. V. Brizgys per pamoks
lą apibūdino jubiliatų šviesias 
asmenybes, jų didelį pasiauko
jimą, lietuvių visuomeninėje vei
kloje, labai Įvertindamas jų žy
gius ir stambias aukas Įvairi- 
riems gausioms mūsų organiza
cijoms. “Jų vardas pažįstamas 
ne tik Chicagoje ir bendrai A- 
merikoje. bet ir toli už JAV 
sienų”, nes, ištikrųjų ne vieną 
kartą jie buvo nuskridę į toli
mas keliones.. •

Pamaldoms pasibaigus, dvasi
ninkai išlydėjo Mariją ir Anta
ną Rudžius drauge su ketver
tą jų gražiai išauklėtų vaikų: 
vyriausias sūnus Antanas, Mar- 
gareta. Morkus ir Roželė.

Tą pačią dieną, gegužės 30 
6 v.v. buvo Marijos ir Antano 
Rudžių garbei šaunus banke
tas gražiajame Chicagos klube 
ant ežero kranto (South Shore 
Country Club), kurio narių yra 
inž- A. Rudis.

— Birutė Pūkelevičiūtė, kuri 
neperseniausiai atsikėlė gyven
ti į Chicagą, buvo išvykusi į 
Hollyvvoodą, kur su P. Jasiuko- 
niu atliko savo statomo filmo 
balso sinchronizaciją. Ji stato 
filmą “Auksinę žąsį”. Tuo var
du ji buvo parašiusi dramos 
veikalą ir laimėjusi premiją.

resė Durickaitė.
Muzikinę programą pateikė 

mergaitės, kurios buvo moko
mos sės. Ignės.

Šiais metais Raudondvaryje 
būta daug judėjimo. Neskaitant 
kasdieninių pamokų, paruošta 
10 meninių programų, kurių 
dalis amerikiečiams. ‘ ‘Daina - 
vos” klubui vadovaujant, visų 
bendrabūtiečių pastangomis Va
sario 16 proga Annhurst kole
gijoje visoms studentėms ir 
profesūrai buvo dainuotos lie
tuviškos dainos, šokti lietuviš
ki šokiai ir inscenizuota “Jū

SuKaktuvininkai M. ir A. Rudžiai 
su vysk. V. Brizgiu.

BRANGŪS TAUTIEČIAI!
dalyvaukite

PABALTIJO TAUTŲ 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 vyskupas PRANAS BRAZYS 
Pamokslą pasakys prelatas JONAS BALKŪNAS 
Mitinge kalbės senatorius THOMAS DODD

Garbės svečių tarpe dalyvauja Alberto Giovannetti, Vatikano atstovas prie J. Tautų.

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 •

( ONNECTICI T P AB ALE IEČIŲ
• JUNGTINIS KOMITETAS

ratė ir Kastytis’ anglų kalba. 
Vertimas stud. Reginos Petri- 
konytės. Tada kolegijoje vyko 
ir mūsų liaudies meno parodė
lė. “Dainavos” klubas, lituanis
tikos prof. kun. dr- V. Cuku- 
rui vadovaujant, surengė du 
seminarus lietuvių literatūrai 
panagrinėti.

Bendrabuty veikianti skau
čių “Aušros” draugovė, susi
dedanti iš 4 skilčių, paruošė 6 
iškilmingas sueigas, skautų po
pietę su Įžodžiu ir programa, 
šv. Kazimiero minėjimą, miru
sių minėjimą Vėlinėse. 3 kar
tus iškilavo gamtoje. Padėkos 
Dienos proga vertinga maisto 
dovana parėmė neturtingą gau
sią šeimą. Ir vėliau skautės tą 
šeimą lankė ir jai padėjo dar
bu. Skautės renkasi sueigos 
kas dvi savaitės.

Moksleivės ateitininkės vy - 
ko i dvejus ideologinius kur
sus. kartu su studentėmis pa
rengė Kristaus Karaliaus minė
jimą ir programą Nekaltojo Ma
rijos Prasidėjimo garbei. Kū
čių paplotėlio laužymą. N. An
glijos ateitininkų šventę.

Bendrabučio atstovės dalyva
vo jaunimo žygyje Washingto
ne. suruošta rankdarbių ir pie- 
šinių parodėlė, parengtas laik
raštėlis — Raudondvario pa
dangėj.

Paskutinės moksleivės iš
skrenda vasaros atostogom bir
želio 13 d. Kurios jau išvyko 
negrįžtamai, yra šios: Virginija 
Totoraitytė (Kolumbija), Marija 
Narkutė. Aldona Bernotaitė. 
Danita Dipelaitė. Teresė Duric
kaitė. Liucija Narkutė. Eglė 
Stelmckaitė. Joms linkime Die
vulio palaimos gyvenimo keliuo
se Buvusi

Detroit, Mich.
Lietuviai JAV kary vetera

nai sekmadienį, gegužės 30. pa
gerbė žuvusius karius. Vetera
nai su vėliavomis susirinko Die
vo Apvaizdos lietuvių bažny
čion, kur mišias laikė kapelio
nas kun. Mykolas Kundratas, 
o pamokslą pasakė T. Gedinn- 
nas Jočys, O.FM. Po mišią, 
nuvykus į Holy Sepulchre ka
pinių mauzoliejų, prie kario 
Kastanto Cass Yasbučio kars
to kun. Kundratas atkalbėjo 
maldas už mirusius, ypač prisi
menant fronte žuvusį Frank K. 
Stankų. Iš kapinių susirinkus 
į veteranų salę, kun. Kundro
tas pašventino bronzinę pamin
klinę lentą, kurioje iškalta 37 
žuvusių lietuvių JAV karių var
dai.

Gubernatorius George Rom
ney pereitą šeštadienį oficialiai 
Įteikė estų, latvių ir lietuvių at
stovams Pabaltijo Dienos prok
lamaciją. Lietuvius atstovavo A. 
Astašaičiai ir Ralph J- Valat
ka.

Algirdas Zaparackas, jauni
mo kongreso ruošimo komiteto 
pirmininkas, buvo . išvykęs į 
Clevelandą, kur tarėsi su to 
miesto lietuvišku jaunimu. Bū
tų gera, jei Lietuvos vyčiai kon
grese turėtų specialią sesiją, o 
taip pat galėtų dalyvauti pla
nuojamame Jcegliavimo ir golfo 
turnyre.

Hartforde vyksta 
didelės 
demonstracijos 
Birželio 20 Hartforde vyks

ta didelės demonstracijos už 
Pabaltijo tautų laisvę ryšium su 
tų kraštų 25 metų okupacijos 
sukaktimi. Conn, gubernatorius 
paskelbė Baltijos tautų laisvės 
dieną savo valstybėje, atstovų 
rūmai priėmė vienbalsiai rezo
liuciją Baltijos tautų laisvės rei
kalu. Birželio 15 gubernatorius 
priėmė trijų tautų delegaciją, 
kuriai vadovavo dr. P. Vileišis.

Buvęs JAV viceprezidentas 
Richard Nixon pasveikino šį 
laisvės sąskrydį, į kurį, 
atvyksta italų, vokiečių, ukrai
niečių. lenkų delegacijos. At
vyksta ir kubiečių delegacija, 
kurioje bus Castro sesuo. .

Visi Ccnn. vyskupai paskel
bė. kad jie jungiasi maldoje ir 
mintimis su visais sąskrydžio 
dalyviais ir pačiam sąskrydžiui 
linki sėkmės.

Atvykstantį Vatikano atsto
vą prie Jungtinių Tautų paly
dės prel. J- Balkūnas. Juos prie 
Conn, sienos pasitiks specialios 
garbės sargybos ir palydės iki 
Hartfordo.

Iškilmėse dalyvaus senato - 
riai.
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Artimo ir visuomenes labui
Tev. Petras Baniūnas švenčia 25 mėty kunigystes sukaktį

Šią vasarą penki lietuviai 
pranciškonai švenčia 25 metų 
kunigystės sukaktį- Vienas iš 
jų — Patricijus Puodžiūnas. O. 
F.M., tai paminės Lietuvoje, o 
kiti keturi — Amerikoje.

Šį sekmadienį, birželio 20 d., 
11 vai. Maspetho gražioje Vieš
paties Atsimainymo lietuvių 
bažnyčioje padėkos mišias au
kos sukaktuvininkas T. Petras 
Baniūnas, O,F.M., dabartinis 
“Darbininko” administratorius.

T. Petras plačiai pažįstamas 
ne vien tik New York© apylin
kių lietuviams, bet taip pat ir 
kitur gyvenantiems, nes jo ka- 
ritatyvine ir pastoracine veik
la Italijoje yra pasinaudoję ne
maža lietuvių, dabar išsiblaškę 
po įvairias šalis.

T. Petras Baniūnas gimė 
1912 m. rugsėjo 1 Vadonių kai
me, Svėdasų valsčiuje, o vėliau 
su tėvais persikėlė į Debeikių 
valsčių, Utenos apskrity- Bai
gęs vidurinę .mokyklą Anykš
čiuose, 1933 m. jis įstojo į 
Kretingos pranciškonų gimna
ziją- Kitų metų vasarą įstojo į 
pranciškonus, ruošėsi vienuoli
niam gyvenimui, kartu eidamas 
ir gimnazijos bei filosofijos kur
są. 1937 m. rudenį buvo iš
siųstas į Italiją, kur Colleviti. 
Sargiane ir Florencijos kunigų 
seminarijose išėjo teologijos

Tėvas Petras Baniūnas, O.F.M., Darbininko administratorius

Vilnius jūsų, Aušros vartai jūsų!
LMKF-jos pirmininkė L. Bie- 

liukienė praeitais metais besi
lankydama artimuose rytuose. 
Lebanone sutiko buvusį lenkų 
minis ten Zawadowskj. Jam pa
pasakojo apie lietuvių veiklą 
už savo krašto išlaisvinimą iš 
komunistų jungo. Min. Zawa- 
dowskis labai domisi Lietuva, 
parašė straipsnių apie Vasario 
16-ją. Jam buvo nusiųstas at
sišaukimas į artimųjų rytų tau
tas Vasario 16 proga, kuris bu
vo išverstas į arabų kalbą ir pa
skelbtas vietinėje spaudoje. Jis 
ir dabar prašo straipsnių apie 
birželio išvežimus, apie 25-rių 
metų Lietuvos pavergimo su
kaktį. šiuos straipsnius min. 
Zawadowskis paduotų į Lebano- 
no spaudą. L. Bieliukienė pra
šo lietuvių siųsti šiam dideliam 
Lietuvos draugui įvairių straips
nių apie Lietuvą, tokiu būdu 
Lietuvos vardas nuskambėtų po 
platųjį pasaulį.
Neseniai min. Zawadowskis at

siuntė L. Bieliukienei vertingą. 

kursą. 1940 m. birželio 2 Arez
zo vyskupas T. Petrą kartu su 
T. dr. Viktoru Gidžiūnu įšven
tino į kunigus. Dėl komunisti
nės okupacijos nebeteko su
grįžti Lietuvon ir primicijas at
laikyti savo artimųjų tarpe. 
Abu jaunieji tėvai savo pirmą
sias mišias atlaikė šv. Pranciš
kaus tėviškėje — Asyžiuje.

Vienerius metus dar pagi
linęs pastoracijos studijas Flo
rencijoje, T. Petras buvo pa
skirtas į Viareggio. Šį vienuo
lyną karo metu subombarda
vus, persikėlė į Milaną. Čia 
1943 m. rudenį jis pirmą kartą 
susitinka su jaunais vyrais lie
tuviais, kuriuos vokiečiai buvo 
sugaudę ir priverstinai išsive
žę į Italiją prie karinio pobū
džio darbų. Nuo šio laiko ir 
prasideda T. Petro pastoracinė 
ir karitatyvinė veikla pačių lie
tuvių tarpe- Ne kartą rizikuo
damas net savo gyvybę, T. Pet
ras keliolika šių vyrų yra išgel
bėjęs iš nacių ir pergabenęs Į 
Šveicariją pačiu pavojingiausiu 
frontų keitimosi metu. Kitiem 
lietuviam nemaža yra padėjęs, 
užtardamas juos pas vakarie
čių karinę valdžią. Karui pasi
baigus. jis apie 40 vyrų apsau
gojo nuo nelaisvės, surasdamas 
jiems maistą, butą ir šiokį tokį 
darbą, kol buvo sudarytos 
tremtiniu stovvklos. Vėliau T.v *

ypač mums lietuviams brangų 
Aušros Vartų Marijos paveiks
lą. Savo laiške jis rašo: “Vil
nius jūsų, Aušros Vartai jūsų 
ir šis Marijos paveikslas jūsų”.

Ant kelių plačių medinių len
tų. apkaltų tamsiai raudona 
antklode, iš skardos gabalų su
dėtas Aušros Vartų Marijos 
paveikslas- Darbas labai kruopš
tus. Skardos spinduliai supa Ma
rijos Galvą. Užpakalinė paveiks
lo pusė užraizgyta vielomis, ma
tosi lentų sudūrimai ir draiko
si raudonos antklodės gabalai. 
Paveikslą sukūrė Sibiro sun
kiųjų darbų stovykloje vienas 
lenkas, kuriam pavyko pasiekti 
laisvąjį pasaulį. Jis ir persiun
tė šį savo darbą min. Zawa- 
dowskiui, >r tokiu būdu šis pa
veikslas atsirado pas L- Bieliu- 
kienę.

Paveikslas labai vertingas ir 
reikšmingas. Jis labai tiktų ša
lia Sibiro maldaknygės pasauli
nėje parodoje. I. B.

Petras tėviškai rūpinosi Mon- 
zos lietuvių stovykla.

į Ameriką T. Petras atvyko 
1946 m. birželio mėn. ir ap
sistojo Greene, lietuvių pran - 
ciškonų vienuolyne. Po dviejų 
metų buvo paskirtas Kenne- 
bunkporto vienuolyno ekono - 
mu. o vėliau ir provincijolo pa
tarėju. Po keletą metų ėjo vir
šininko pareigas Greene. Mai
ne ir St. Catherine. Kanadoje. 
Ten jam viršininkaujant buvo 
užmegzti ryšiai su Toronto kar
dinolu J. McGuigan, kuris lei
do pranciškonams kurti Toron
te lietuvišką Prisikėlimo para
piją ir vienuolyną. Kurį laiką 
buvo Toronte besikuriančios 
pranciškonų rezidencijos eko
nomu. kol buvo perkeltas tems 
pačioms pareigoms į Kenne - 
bunkporto vienuolyną. 1958 m- 
T. Petras buvo paskirtas “Dar
bininko” administratoriumi, ir 
kur dabar tebesidarbuoja.

Brooklyne begyvendamas, sa
vo rūpestingumo ir praktišku
mo dėka pakėlė “Darbininko” 
materialinę padėti. Kad bent 
kiek palengvintų sunkią admi
nistravimo naštą T. Petras ruo
šia koncertus, gegužines, vaidi
nimus, ekskursijas, platina lie
tuviškas knygas ir plokšteles. 
Siekdamas vis labiau pasitar
nauti lietuviams pačiame New 
Yorke ir plačiose jo apylinkė
se. T. Petras Baniūnas yra vie- 
nas iš lietuvių kultūros židinio 
iniciatorių. Susipratusių ir ge
raširdžiu tautiečiu dėka ši min
tis jau realizuojasi.

Sidabrinio jubiliejaus proga 
T. Petrui palinkėtina ištvermės 
ir stiprybės jo užsimojimuose, 
dirbant Dievo, lietuvybės ir 
pranciškoniškosios veiklos sri - 
tyse. Lž-V.

BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA BAIGĖ METUS
Bostono lituanistinės mo

kyklos mokiniai su tėveliais bir
želio 5 rinkosi į šv. Petro lie
tuvių bažnyčią padėkos mišiom. 
o po. jų — į parapijos salę 
mokslo metų pabaigos aktui-

Scenai atsidarius, už stalo pa
stebimas dienos garbės prezi
diumas: lituanistinės mokyklos, 
vedėjas rašytojas Antanas Gus
taitis ir siu metu abiturientai:
Saulius Girnius. Andrius Eiva. 
Jurgis Lendraitis, Laima Anta
navičiūtė ir Dalia Ščiukaitė.

Savo nuotaikingame žodyje 
mokyklos vedėjas kalba apie 
šios mokyklos nueitą kelią, dar
bus ir šios dienos rūpesčius. 
Ši lituanistinė mokykla veikia 
jau 15 metų, stengėsi įžiebti lie
tuvių kalbos meilės žiburėlį ir 
yra išleidusi būrius abiturien - 
tų.

Šiaurinėje Amerikoje tik 
Chicagoje. Clevelande ir Bos
tone yra tokios lituanistinės 
mokyklos, kuriose stengiamasi 
išeiti visos gimnazijos lietuvių 
kalbos ir literatūros kursas. 
Dabar šioje mokykloje yra 111 
mokinių ir dirba 9 mokytojai: 
vedėjas A. Gustaitis, J. Mažiu
lis ir ponios: Ambraziejienė, 
Dabrilienė. Ivaškienė, Jašins
kienė, Kaladienė, Kalvaitienė, 
Kulbokienė.

Visi mokiniai, ateiną į pirmą
sias klasei, yra jau Amerikoje 
gimę. Pirmosios klases yra gau
sios, bet vėliau, veikiant įvai
rioms priežastims, mokinių skai
čius nubyra, ir mokyklą baigia 
tik kelinta dalis.

Tėvų Komitetas ir Lietuvių 
Bendruomenė prezidiumo stalą 
gausiai apkrovė knygom, skir
tom dovanom Baigusiuosius ap
dalinus knygom, abiturientų 
vardu Saulius Girnius padėkojo 
mokytojams, prel- P. Virmaus- 
•kiui. tėveliams bei lietuvių vi
suomenei už suteikimą gali
mybės pasinaudoti šiomis litua
nistinėmis studijomis.

Geriausius klasių mokinius 
irgi apdovanojus knygomis, Da-

DARBINI N K AS

15-ta BERNIUKŲ STOVYKLA KENNEBUNKPORTE
Kai tik naujieji ateiviai pra- Kennebunkporte, Maine, tuo- 

dėjo rinktis į šį kraštą, iškilo , jau dalį savo pastatų paskyrė
greit ir lietuviškojo jaunimo 
problemos. Jau iš pat pradžios 
matėsi, jog nebus lengva jam 
išlaikyti savo kalbą ir tautos 
papročius. Iš Europos jaunimas 
atvyko dar visai lietuviškai iš
auklėtas ir tautiškai nusiteikęs, 
bet. pasiskirsčius po šį kraštą, 
pamažu ėmė reikštis ir nutauti- 
mo pavojai. Šiam nutautimui 
sulaikyti nieko nelaukiant bur 
vo pradėta steigti vasaros sto
vyklos. šeštadieninės mokyklos 
ir vėliau net gimnazijos.

Kennebunkporte berniuku 
vasaros stovykla buvo viena iš 
pirmųjų, kuri buvo atidaryta 
augančiam šiame krašte jauni
mui-

Pranciškonai, kai tik įsikūrė 

lia Ščiukaitė įteikė savo moky
tojui A. Gustaičiui abiturientų 
vardu gražią dovaną.

Po oficialiosios akto dalies 
prasidėjo meninė. P. Kalvaitie- 
nės mažųjų klasė chcru padek
lamavo tautinėmis temomis ke
letą eilėraščių P. Dabrilienė pa
ruošė- skaitymo pavyzdžių —J. 
Eikinaitės. P. Navicko ir kt. P. 

Maudymosi baseinas, pripildytas jūros vandens. Jame taškosi stovyklautojai Nuotr. B. Kerbelienė.s

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

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

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 01046

SUAUGUSIEMS VASARVIETĖ: 
%

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

Vasarvietė veiks nuo liepos 2 iki rugpiūčio 29_

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

Tel. (207) 967-2011

va.aors stovyklai. Tuometinis 
vienuolyno viršininkas Tėvas 
Jurgis Gailiušis, O.F.M.. įrengė 
reikalingas- stovyklai patalpas 
ir sukvietė pirmuosius stovyk
lautojus. Atvyko per 40 ber
niukų. Jie buvo iš New Ycr- 
ko. Chicagos, Detroito ir kitų 
artimesnių vietovių. Gražus bu
vo tada tas jaunimėlis. Jam 
dar nereikėjo priminti lietuviš
kai kalbėti, savas dainas dai
nuoti- Viskas buvo įprasta, na
tūralu ir šio krašto dvasios dar 
nepaliesta-

Per penkiolika metų keitėsi 
stovykla ir jos gyventojai. Iš 
pirmųjų pastatų buvo persikel
ta į erdvius gimnazijos rūmus. 
Pastatytas didžiulis šilto van
dens baseinas ir visa eilė pa-

Jašinskienė paruošė pavasario 
temomis montažą iš K. Binkio, 
Putino. St. Santvaro eilėraščių. 
P. Ivaškienė paruošė Vytės 
Nemunėlio Meškiuką RudonNu- 
ką ir scenoje išsirikiavę mažie
ji veikėjai jį mintinai išpildė. 
Pabaigai P. Ambraziejienei diri
guojant, mokinių choras padai
navo kelias lietuvių liaudies 

gerinimų, pagražinimų. Per 
penkiolika metų šioje stovyklo
je buvo arti tūkstanties berniu
kų. kuriuos čia traukė žaliuoją 
Maine miškai, mėlynoji jūra ir 
nuotaikingai lietuviška pranciš
konų sodyba. Pirmieji stovyk
lautojai jau išaugo į vyrus, dau
gelis jų vedę ir jųjų prieauglis 
netrūkus važiuos į tą pačią vie
tą. Per penkiolika metų kiek pa
sikeitė ir atvykstančiųjų dvasia, 
tačiau ir jie atvyksta lietuviš
kos minties vedami, kad ne 
tik pailsėtų, bet kad ir tautiš
kai bręstų. Jų skaičius kasmet 
didėja.

Šiai vasarai yra jau įsiregis
travusių arti šimto. Stovykla 
praeis sukakties ženkle. Kape
lionas bus Tėv. Rafaelis Ša
kalys. Vadovaus J. Benešiūnas, 
B. Kerbelienė ir keletas studen
tų. Stovyklą globoja T. Jurgis 
Gailiušis. vienuolyno viršinin
kas. gi suaugusių vasarvietę T. 
Jonas Dyburys- S-A.

dainas ir Lietuvos himną-
Iškilmėm baigiantis. tėvu 

komiteto pirmininkas P. 1 e- 
veckis padėkojo prel. P. Vir- 
mauskiui. rašyt. A. Gustaičiui, 
mokytojams ir tėvams už su
prastą reikalą ir darbą Lie
tuvai. P- Kaminskas

5

— Kun. Jenas Jutkevičius - 
Jutt, Atholio lietuvių šv. Pran
ciškaus parapijos klebonas, nuo 
birželio 4 perkeltas klebonu į 
šv. Kazimiero parapiją Worces
ter, Mass. Jis visą laiką pasto
racijos darbą dirbo Wcrceste- 
ry lietuvių šv. Kazimiero ir 
Auši os Vartų parapijoje. 1961 
buvo paskirtas klebonu į Atho- 
lį. Kun. J. Jutkevičius neseniai 
atšventė 25 metų kunigystės 
sukaktį, yra uolus Lietuvos 
vyčių veikėjas.

— Aušrelė Venclovaitė-Gu- 
kelienė Illinois universitete ga
vo filosofijos daktaro laipsnį. 
Ji studijavo germanistiką-

— Dail. V. Kasiulio paroda, 
turėjusi nemažą pasisekimą 
Ciui lionio galerijoje Chicago- 
je buvo perkeltą į ”69” Ari 
Gallery Marquette Parke.

— Mokslus Jjaigė Toronto 
universitete: Gražina Šlekytė— 
slaugių mokyklą, T. Mureika ir 
N. Ščepavičiūtė — farmacijos 
fakultetą, torontiškis Kęstutis 
Augustinavičius Waterloo uni
versitete baigė inžineriją.

:— Los Angeles jaunimo šven
tė birželio 6 buvo suruošta li
tuanistinės mokyklos ir jauni
mo tautinių šokių grupės. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje ir 
kieme vykusioje programoje da
lyvavo virš 200 įvairaus am
žiaus jaunimo.

— Prof. K. Pakšto monogra
fijos išleidimui. “Garso” redak
torius Matas Zujus paaukojo
10 dol. Savo laiške jis rašo: 
“Įregistruokite ir mane prof. 
K. Pakšto monografijos išleidi
mo rėmėjų sąrašan. Vėliau dai
gai kiek pridėsiu. Kaip didelis 
idealistas, visuomenininkas ir 
patriotas, velionis nusipelno į- 
■vertinimo ir pagarbos”.

Norintieji prisidėti prie mo
nografijos išleidimo, aukas pra
šomi siųsti: Pakštas Fund, c o 
J. Mikaila. 16870 Stoepel, De
troit, Mich. 48221.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Antonianum 1965. Spaudai 

paruošė pranciškonų šv. Anta
no gimnazijos abiturientai Ken
nebunkport. Maine. Atspaude 
pranciškonų spaustuvė Broo- 
klyne. 48 psl.

Kaip ir kitais metais, taip ir 
šiemet šv. Antano gimnazijos 
šeštoji abiturientų laida paruo
šė gražų metraštį. Leidinys di
delio formato, prirašytas dau
gumoje pačių jaunuolių, apibu
dinant pavienius abiturientus, 
atskiras klases, moksleivių dau
giašakę veiklą šalia tiesioginio 
mckvmosi. Leidinvs gausiai 
iliustruotas B. Kerbelienės. A. 
Kezio. S.J., kun. V. Bitino. V. 
Maželio ir kt. nuotraukomis.

Galite išsirinkti daikta teki, 
kokį skirsite giminėms

Patogumui asmenų, siunčian
čių siuntinius - dovanas gimi
nėm USSR. įvesta nauja tvar
ka. pagal kurią kiekvienas gali 
išsirinkti dovanoms audinius, 
pramonės gamybos dirbinius, 
gamintus USSR, pagal ekospo- 
natus. išstatytus parodos alė- 
se.

Tuo užsakytojas yra pilnai 
užtikrintas, kad jo pasirinktus 
daiktus — prekes jo giminės 
gaus pilnumoje, saugiai ir griež
tai pagal tą pavyzdi, kokį jis 
pasirinko. įSk.)
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

KLAUSIMAS

E,u 66 metų amžiaus. Gau
nu pensiją. Man j žmona taip 
pat gauna pensijos, ji yra 65 
metų amžiaus. Aš po metų 
susiradau darbo, kuriame aš už
dirbu virš 60 dolerių į savai
tę. Tikrai nežinau, kiek aš ga
liu tarp abiejų uždirbti, nes ra
dau Naujienose, kad galima už
dirbti iki 1700 dolerių prie 
ptn.Jjos. Ar aš galiu ir dėl 
žmonos uždirbti tą sumą? Ir jei
gu aš uždirbčiau tą visą tūks
tanti su viršum, 'kiek iš manęs 
būtų išskaityta, nes dabar iš 
manęs išskaito taip kaip iš dar
bingo asmens, o ne pensinin

PLUS FREE GIFTS FOR THRIFT

Our 41st Year—Dividends Paid 
Without Interruption Since 1924!

per 
annum

COME IN NOW!
• EARN HIGHER DIVIDENDS
• TAKE HOME A FREE GIFT

YOUR HEADQUARTERS FOR 
ALL THESE THRIFT SAVINGS:

• Savings and Income 
Accounts

• Christmas Clubs
• Vacation Clubs
• Mortgage Loans
• FHA Home Improvement 

Loans
• Passbook Loans »
• Money Orders
• Collection of Gas, 

Electric and Telephone Bills

Schuyler 
Savings 
Announces

NEW 
HIGHER 
RATE!

DOUBLE REWARDS 
FOR 

THRIFTY SAVERS!

INSURED

WHEN YOU OPEN A NEW SAVINGS ACCOUNT OF $200 OR MORE, OR ADD $200 OR 
MORE TO A PRESENT ACCOUNT. One gift per account, while supplies last Accounts 
may be opened by mail; your gift will be reserved for you to pick up.

Magnificent Lightweight Blanket-Robe — Gloriously 
soft, yet rugged enough to withstand repeated launder
ings. Full 90" x 72". Handsomely bound.

12-Piece “Copper-Tint'' Hostess Set — a cook n' 
serve masterpiece by Anchor-Hocking. Set includes: 
1’2 qt. casserole and cover, 9" pie plate. 8" square 
cake pan, four 12 oz. French casseroles, four 6 oz. 
dessert dishes.

SCHUYLER SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

24 Davis Ave., Kearny, N. J. 
991-7260 or 991-1001.

HOURS: Daily 9 a.m. to 3 
p.m.,- Fridays to 7 p.m.

Schuyler Savings and Loan 
Association of Kearny, N.J. yra 
Lietuvių Taupymo ir skolinimo 
Draugija. įkurta 1924 metais; 
ve kia jau 41 metus. Per tą lai
ką savo taupytojams be jckios 
pert;aukcs vLaca la ku mckėjo 
pr.klautx.mus dividendus.

Draugija apdrau ia: “Federal 
S : gs a id Ixian Insurance 
(’r " f icn” ir turi visas tei
sei. kaip ir visos kitos šics rū
šies finansinės draugijos.

Nuo 1965 metų liepus mėn. 
1 d. Schuyler Savings and 
Lean Association of Kearny, 
N.J. sa.o taupytojams mokės 

4>|% dividendo

ko.
V. K., Connecticut

ATSAKYMAS
Gaunu daug klausimų tuo pa

čiu reikalu. Pensininkas gali 
uždirbti iki 1200 dolerių per 
metus, nenustodamas jokios da
lies savo pensijos. Jei pensinin
kas uždirba daugiau negu 1200 
dolerių, per metus, bet mažiau 
negu 1700 dolerių per metus, 

už kiekvienus du uždirbtų do
lerių virš 1200. jam bus išskai
tomas vienas doleris jo pensi
jos. Jei pensininkas uždirba 
daugiau, negu 1700 dolerių į 
metus. — už kiekvieną doleri 
virš 1200 per metus, jam bus

ASTMOS GYDYMAS
DR. A. GRIGAITIS

Astma yra viena iš plaučių 
ligų pasireiškianti dusinimu ir 
laikas nuo laiko pasikartojanti. 
Dėl oro stokos priepuolio melu 
ligoni apima baimė, veidas iš
blykšta ir išprakaituoja.

Amerikoje yra virš trijų mi- 

at-.kaitomas vienas doleris gau
namos pensijos.

Tamsta negali uždirbti dau
giau negu 1200 dolerių per me
tus, nenustodamas jokios pen
sijos dalies- Tamsta negali už
dirbti tuos leidžiamus 1200 do
lerių žmonos sąskaitom Kiek
vienas iš jūsų gali uždirbti po 
1200 per metus, bet tamsta ne
gali uždirbti 2400 dolerių, ne
nustodamas pensijos.

Dėl išskaitymų: v4si išskaity
mai. tai yra mokesčiai (income 
tax) ir taip pat Social Security 
išskaitymai bus tokie pat. kaip 
ir ne pensininko. Išskaitymų at
žvilgiu nėra jokio skirtumo tarp 
pensininko ir nepensininko. 

Be to. bus duodamos dova
nos ižiūr. aukščiau patalpintą 
3: ..naj tiems, kurie šioje 
draugijoje atidarys taupymo 
są kaitą 200 doi. ar daugiau, 
ar padidins savo turimą sąskai
tą 200 del.

Są/kaitą galima atidaryti ir 
paštu, dovanos bus rezervuo
tos.

įsidėmėkite operacijas, ku • 
rias ši lietuvių finansinė drau
gija atlieka ir kreipkitės į jąją 
visais bankiniais reikalais, ku
rie greitai sutvarkomi. Vartoja
mos dvi kalbos: anglų ir lietu
viu.

41 metus be pertraukos mo
kė, usi savo taupyto; a n.., nu Ma
tytą dividendą. Schuyler Sa
vings and Lean Association of 
Kearny, N.J- kviečia visus bū
ti šios draugios dalyviais ir pa- 
sina.’.dc'.i jos skiriamomis do- 
va.icmis.

Adresas:

24 Dr,?: Ave., Kearny. N.J., 
te’.ef. 991-7260. arba 991-0001.

Darbo va’andos:
Pirmadienis-ketvirtadienis — 

nuo 9 v. rvto ligi 3 vai. p. p.. 
Penktadieniais — nuo 9 v. ry
to ligi 7 v. vak.

lijonų astmatikų, daugumoje 
vaikai ir jaunuoliai. Si liga ga
na dažnai pasireiškia tarp neg
rų ir portorikiečių.

Astma yra alerginė liga, t. 
y. turi padidintą jautrumą kai 
kurioms medžiagoms, kurios 
sveikiems žmonėms neiššaukia 
jokios reakcijos.

Prie alerginių astmos prie
žasčių priskaitoma kai kurie 
maisto produktai, pav., kiauši
niai. sūris, pienas, žuvis, ypač 
jūrų, žemuogės, šokoladas ir t. 
t. Astmos priepuolį gali iššauk
ti žydinčių gėlių, krūmų, me
džių dulkės, kambariuose bal
dų ir užtiesalų dulkės, šunes, 
katės bei dirbtuvių užterštas 
oras. Kartais astmos priežasti
mi gali būti chroniška liga ger
klėje, nosyje ar plaučiuose.

Iki šiol medicina dar neturi 
vaistų- astmą visiškai išgydyti, 
bet pajėgiama sustabdyti ast
mos priepuoli, šiam reikalui 
yra gana daug vaistų, kuriuos 

galima leisti į veną, į raumenis, 
po oda, ar įkvėpti, ar imti per 
burną skysčių bei tablečių pa
vidale. Tckie vaistai labai grei
tai sustabodo astmos priepuolį.

Tikriausias būdas apsisaugoti 
nuo astmos, tai suradimas prie
žasties, kuri astmos priepuolį 
iššaukia. Kol astmos priežastis 
surandama, kartais užtrunkama 
gana ilgai, reikalinga daryti il
gus ir kruopščius tyrimus. Tai 
gali atlikti alergijos klinikos ar
ba alerginių ligų gydytojas spe
cialistas.

Gydymo užduotis dirbtinu bū
du sumažinti jautrumą medžia
goms, kurios iššaukia astmos 
priepuolį. Toks gydymas vadi
nasi desinsibilizacija. Pavyz - 
džiui, daromas ekstraktas iš 
dulkių, kurios yra astmos prie
puolio priežastimi ir įleidžiama 
po oda 1 ar 2 kart į mėnesį. 
Pradžioje duodamas silpnesnis 
dulkių ekstraktas, o vėliau jo 
stiprumas didinamas. Nuo šių 
injekcijų gali kilti odos įdūri- 
mo vietoje reakcija, o kartais 
gali būti net viso kūno reakci
ja—temperatūros pakilimas, iš-

RESORTS

Scotty’s Motel Plan a lakeside va
cation now! Reserve early. Enjoy 
lake or new 70 ft. swimming pool 
good fishing. boats, launching ramp 
on 400 ft. of safe sand beach dock, 
water skiin?, etc. Restaurant, snac’- 
bar. cocktail lounge on premises 5 
minutes walk to village & churches 
Write for color brochure Cocoz.za 
Brothers - Scottv's Dept. J. Lake 
George 5. N.Y. Tel. NN 8-2467 N.Y. 
Thruway to door

Paradise Lake Motels and Cottaoes 
Paradise Lake Resort 4 miles south 
of Lake George. N.Y TnCnmisl re
laxing atmosphere, families, honey
mooners. 30 motel 4- housekeeping 
cottages on lake, sandy beach, res
taurant. bar. playgrounds & sports 
area. Brochure. S. M. Russo. R.D.2 
Glens Falls 9. N. Y. 518 792-9431

JOE S Mt. V:-w P'x R’M Cats
kill 5. N.Y. Tel. 518-943-5909. Hosts: 
Gil' &■ Joe Scafidi Am -rican cui :••> 
- Home baking. Deluxe accom.. Pri.. 
semi pri. baths, swim. pool. orch. J 
entertainment. dancinm co^’-tni' 
lounge, all sports, lake boating. 
Free color brochure and rates.

Schroeder's Mt. Lake Resort P.FTM 
Kingston 1. N.Y. Tel. i914(331-9660 
Scenic, secluded natural private lake 
swimming, boating, fishing. Our 50 
years experience makes possible 
lovely vacations for entire family. 
Comfort and good times. Barbecues, 
lawn sports, tennis. Dancing. Cock
tail Lounge. German-American cui
sine. $58 up inchides everything. 
Booklet. 2 hrs NYC Thruway exit 19

ORBIT MOTEL
Asbury Parks newest and finest 
4th & Berg St.. 1 block from beach. 
Free Ocean bathing - Swimming 
Pool (fresh wateri - Continental 
Breakfast - TV and Air conditioned. 
Very reasonable rates. Write for 
folder. Your Host Jim Brown. Pro
spect 4-1444 10 minutes to Mon
mouth Race Track.

Private P«a'h - <dorio”« vvrf 
THE FRIENDLY HOTEL 

WARREN
Directly on the Ocean at Spring 
Lake. N J. Attractive rates. Write 
for Brochure. Finest spot on the 
Jersey Coast. Private Pool. Cheerful 
room-settings colorfully appointed. 
Wonderful food. Golf. All sports. 
Supeiwised activities for children. 
Fred O. Cosgrove 201 - 4 49-8800 

Free Parking 
Tune 24 - September 7

yii i a • 'o ' • 
NEW PALTZ 3. N.Y.

914 TU 3-9263
N -v Summer R sor’ Dude Ranch 

NEW DRIFTWOOD LOUNGE 
SWU'MING POOL 

Riding Horses on Premises 
Near Ch in lies

ITAI.I.’ N-A MERIC ' N rt’TSTNE 
78 miles out of N. Y. City

1 r.r’ -s o.l N Y Slate Thruway 
Cell or write for Brochure

SHAMROCK HOUSE East Durham 
10. N.Y. Greene County Area Code 
518- Oilice Tel. ME 4-2897 In the 
heart of East Durham, center of ac
tivity. Filtered swim. pool, pleasant 
roo ns. home-cooked meals, nitely 
dancing and entertainment. Irish- 
American music, bar. baseball, lawn 
sports. churches nearby. Write for 
color Bklt. New 7 unit deluxe Moul 
-heated. Choice breakfast served 
8:30 to 11:30 AM. full course dinner 
4:.’,0 to 7:00 PM. Mrs. Winifred Kel- 
legher. Open all year. Music and 
Entertainment 7 nights a Week.

CASA DE LUCA 
HOTEL PROSPERITY

Highland. N.Y. 914 - 883-9981 
Italian-American Cuisine, three hot 
meals, beautiful pool. The Mother 
of Sorrow Shrine on nr*ndses. Rates 
$52 weekly up, children special 
prices. Send for Brochure. 

bėrimas, plaučių kvėpavimo ta
kų spazmai. Po tokios reakci
jos kita dozė duodama jau ma
žesnė.

Naudojamas ir sezoninis de- 
sinsibilizacijos būdas, t.y., dul
kių ekstraktas daromas augalų 
dulkių atsiradimo metu arba 
skiepijama prieš pavojingąjį se
zoną — dar prieš astmos prie
puolių atsiradimą. Skiepijimai 
paprastai daromi keletą mėne
sių ir net keletą metų, kol jaut
rumas alerginėms medžiagoms 
pranyksta.

Šio gydymo dėka daugelio 
astmatikų priepuoliai pranyksta 
arba jie tampa žymiai retesni 
ir silpnesni. Jei šis gydymo bū
das negelbsti, tuomet tenka 
pakeisti klimatą. Dažnai astma
tikams pagelbsti sausas, šiltas 
ir švelnus klimatas.

DISPLAY

ISTVAN VARGA Coin and Stamp 
Exchange Coins - Stamps - Paper 
Money - Supplies, appraisals — Top 
prices for choice material. “We buy 
and sell coins from all ove~ 
world" — 198 Martine Ave., White 
Plains phone 914 WH 6-1241 Closed 
Mondays

SERVICE

LOFTS CANDY «. GREETING 
CARDS 

301 BROAD AVE. 
PALISADES PARK. N.J.

Low Prices & Speedy Service 
For the Finest of Cameras 

Call 201 947-5994

KARL SIPOS
Custom Made Suits by Karl 

Thousands of Materials available 
Suits $84 tn .<112 

Call for Appointment 
GI 2-5076

JAMES LOUCAS 
CLOTHING STORE 
Open 6 days a Week

Fine ready made Suits $50 and up
Custom hand tailored Suits 885 up 

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

------PLUMBING
STOP LEAKING FAUCETS

Special Consideration to 
Religious Groups 

Call
J. J. FARRELL 

287 - 7179

INTERNATIONAL 
PR’NTING CO.

197 E 4th Street 
EVERYTHING FOR 

THE PRINTING LINE 
Call OR 3-1830

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

JIMMIES AUTO REPAIRS
78 West 225th St’ eet off Broadway 

Open 5’į Days
Complete Automatic Transmission 

S<"—ice
Call 562 - 9839

Foi 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 5-204 2 or OV 1-4716

Fabric: If you have your own fabric 
Labor charge only

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

WELL DRILLING 
Licensed

PAGE BROTHERS 
Special consideration to 

Religious Groups 
Call 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 8-8’93

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SERVICE

MARETS PET SHOP 
3359 FISH AVE. 
Bronx. New York 

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

Tov 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

FLOWERS by EVAN INC.
Flowers for all occasions for wed
ding communions and confirmations 
also for funeral arrangements arti
ficial creations — 7012 - 3rd Ave 
Brooklyn. N. Y. Special considera
tion to religious groups. We deliver 
free Call 833-9390

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 GI 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 GI 7-8933 for prompt service

MULLENS DELICATESSEN
Open 7 days a week Home-mads 
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

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

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

DISPLAY

For Brtter Weddings 
and Weekend Dancing

TUXFDO RAI I ROOM
210 E. 86th St. and 3rd Ave.

New York Citv
RE 4-7335

WALTER SCHERER S Delicatessen
270 Jamaica Ave Bklyn

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

Call AP 7-0215

Motorcykle Mechanics 
Part of Full Time

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

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

tan exit 36 L.I. Expressway
Plenty Overtime Room 

available
GHOST MOTORCYCLES

51G PO 7-8S20 7-2540 - 7-2825
7-9887

RESORTS

Fire Island's SEA-SHORE MOTEL 
Ocean Bay Park. N.Y. Facing the 
Bay and only 1.000 feet from the 
ocean. .10 Units with private baths. 
All rooms have twin beds. Please 
make your reservations now. Write 
or dial 516 JUniper 3-5860

H. W. MALE

OUT OF WORK? 
LOOKING FOR SECURITY 

IN MANUFACTURING?
Job opportunities for: 

Welders
Sheet 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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0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Kanados šachmatų pirmenybės 
prasideda šį sekmadienį, birželio 20 
d.. Pacifiko pajūry — Vancouver, 
B.C. Jose dalyvauja atrinktieji Ka
nados šachmatininkai, priešaky su 
praeitų p-bių laimėtoju didmeistriu 
D. A. Yanofsky. Į šias pirmenybes 
vyksta Povilas Vaitonis iš Hamilto
no. Jis du kartu laimėjo Kanados 
p-bes ir penkis kartus Ontario pro
vincijos p-bes. 1952 m. dalyvavo 
tarpzoninėse p-bėse Švedijoj — ga
vo tarptautinio meistro vardą, žai
dė Kanados rinktinėj: 1954 m. Am
sterdame ir 1958 m. Muenchene. Ar 
dalj-vaus šiose p-bėse Ignas Žalys, 
Quebeco provincijos čempionas, ži
nių dar neturime.

JAV jaunių p-bės įvyks liepos 16 
- 21 d.d. Bostone, Northeastern Uni
versity. Dalyvauti gali jaunuoliai 
iki 21 metų amžiaus. Raginkime ir 
dėkime pastangų, kad didesnis skai
čius lietuvių dalyvautų šiose Ameri
kos jaunių pirmenybėse. Vietos lie
tuvių šachmatininkai paglobotų at
vykusius. Informuokitės pas Kazį 
Merkį, 431 E. Seventh St., So. Bos
ton. Mass. 02127; telef. 268- 1282.

Illinois p-bes Chicagoje laimėjo 
didmeistris Robert Byrne ir E. For- 
manek. surinkę po 6 Va-*-2 tš. Daly
vių buvo 146! Lietuviai pakrovė taš
kų šitaip: K. Ramas 5 (jis pasida
lino pirmą prizą A kl.). P. Tautvai- 
šas ir P. Šalkauskas po 4>2, Maku- 
tėnas, Narkevičius ir Bikulčius po 
4, V. Karpuška ir Juška po 3 tš. 
Bikulčius pasidalino prizą, kaip ge
riausias iš B klasės žaidikų.

Partija, kurioj P. Tautvaišas pui
kiai sutvarko žinomą Dr. Eric Mar-

chand, Rochester, N.Y. Tautvaišas 
žaidė baltais.

1. e4 c5 2. Žf3 Žc6 3. d4 c:d 4. 
Ž:d4 e6 5. Žc3 a6 6. Re3 Vc7 7. Rd3 
Že5 8. Ve2 Rb4 9. 0-0! R:c3 10. b:c 
V:c3 11. f4 Ž:d3 12. c:d3 Žf6 13. 
Žb3! d6' 14. Rd4 Vc7 15. e5 d:e-' 
16. f:e Žd5 17. Bad Ve7 18. Žd2! 
Vd7 19. Rc5- b6 20. Ra3! Žc7 21. 
Vg4! f5l 22. e:f6e. p.g:f6 23. Že4 
Vd54- 24. Khl Kd8 15. Vg7 ir juo
dieji pasidavė.

.1) Reikėjo, nes grasė 14. Re5 ir val
dovė bOty pagauta.

2) Priverstina, nes žirgui pasitraukus 
po e:d. kabotu pėstininkas g7.

3) Atima rokiruote.
4) po ... 21. g6 22. 2c4 grasintų 2d6 - 

ir kt.
Rygoje B. Spaskis įveikė Gelerį 

5'4-2lza ir pateko į pasaulio preten
dentų baigmę. Kas pateks į baigmę 
iš kitos keturiukės (Tai. Portisch, 
Ivkov, Larsen > paaiškės po poros 
mėnesių.

LIETUVIAI PASAULIO IR 
EUROPOS ČEMPIONAI

Suomijoj, Tampere mieste, tik ką 
užsibaigė pasaulio imtynių pirmeny
bės. kuriose Rimantas Bagdonas 
(Vilniaus jaunimo sporto mokyklos 
treneris), atstovaudamas Sov. S-gą. 
iškovojo aukso medalį ir pasaulio 
čempiono vardą. Gegužės pabaigoj, 
Berlyne, du vilniečiai — Ričardas 
Tamulis ir Danas Pozniakas laimė
jo Europos bokso čempiono vardus. 
Jiedu taipgi dalyvavo Sovietų S-gos 
vardu.

R. Tamulis jau trečią kartą laimi 
Europos čempiono vardą. Pozniakas 
praeitose Europos p-bėse laimėjo 
sidabro medalį ir dabar aukso.

DOVANAS SAVO GIMINĖM USSR JOS GALITE APŽIC-
I RETI IR IŠSIRINKTI MOŠŲ SALEJE, KURIOJE TIE 

DAIKTAI IŠSTATYTI.

PODAROGIFTS, Ine. :
220 Park Avenue South, New York, N.Y. — Tel. 228-9547

Užsakymai priimami AUTOMOBILIAMS, DVIRAGIAMS, 
ŠALDYTUVAMS ir daugeliui kitų daiktų, tarp jų didelis pasi
rinkimas vynų, skanėstų tėvynės gamybos produktų.
Jūs taip pat galite apmokėti nupigintomis kainomis KEL1A-

! LAPIUS jūsų giminėms'praleisti laiką kurortuose - sanatorijose
i USSR. — Reikalaukite mūsų iliustiuotų katalogų.
i

PODAROGIFTS, Ine.
Vienintelis Vne'sposyltor^ atstovas dovanų užsakymams priimti 

I JAV-se.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems 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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČĄS, savininkas

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

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

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.

LIETUVIŠKA 
VASARVIE I Ė

BANGA
CAPE COD, MASS. 
GREAT MARSH RD. 

CENTERVILLE, MASS.

- Prie Atlanto vandenyno. Golfo 
srovės šildomo garsaus Craig- 
ville Beach.
Patogūs kąjribąrįai ir atskiri 
namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį.
Skanūs lietuviški
Grynas pušų oras 
tovė poilsiui.
Svečiams be savų
— 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:

A. Rakštys

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

Tel. 5I6 AN I-2864

valgiai.
ir rami vie-

automobilių

Box 188. Centerville 
Cape Cod. Mass.

Tel. (617) SP 5-4633

Ramiausios atostogos

Coxsackie, N. Y.
Kas nori tikrai pasilsėti, ra
miai praleisti savo atostogas 
ar sustoti savaitgaliam, pra
šoma atvykti j

JUOZO MOčIŪNO ŪKJ
Pragyvenimas ir maistas sa
vaitei tik 35 doi. 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

■oioro; OIO 0:010:0:0 OIOIO

DRUSKOME
HALL

vasarvietė
CATSKILLS KALNUOSE

atidaroma vasaros -sezonui 
liepos 1 d.

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

$. KRAUNAITIS
DRUSKONIE HALL

ANDES, N. Y.

Telefonas 676 - 2781

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
šy arba pirkėjo žemės. 
Statybą atliekam sąžinin
gai pagal susitarimą už 
labai prieinamą kainą. • 
Mes patys perkame L. I.

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

šalikus 
didelės 
ruonio,

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

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

Room 402

BROOKLYN AQUARII'M

AKC Puppies 
GERMAN SHEPHERDS 

POODLES. TOY & MIN. 
BEAGLES

$35 and Up: other breeds $8 up — 
inoculated, health guaranteed. Free 
collar and lead with 
Special this week!
on all Tropical Fish.

339 9 St., Bklyn
(Next to Prospect Theater)

each purchase.
10',< reduction

H Y 9-0887

VILA
’’JŪRATE”

Cape Cod
Sezonas prasideda nuo

LIEPOS 1 D. 
iki

RUGSĖJO 15 D.
Dėl užsakymų 

prašau kreiptis:

ELENA KRASAUSKAS 
273 Oxford Street 
’ Hartford. Conn. 
Tcl. A. D. 3-2893

po liepos 1 d.
ELENA KRASAUSKAS 

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

Code 617- 775-9216

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

• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ....................  CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue .... ........ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway . ....... AN 8-0063
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue .............. EV 4-4952
e BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue ................. Di 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ________ TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 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 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave..................... LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street . .........  CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...............  Au 4-5456
• 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 ............ *W 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave....................... GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............. Rl 3-0440

1 ■ --------------- - — ~ . ■—   — --------------------------------- Į
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Siųskite į Lietuvą ir SSSR
; DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

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

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

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 į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

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
1

Į

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais rėTka-”' 
lais kreipkitės Į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

?»»>»« mws

SI*IB -
STt Kl:A4|Ttf¥«

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

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 AUDRON® 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 iMass. 02124, tel. 288-5999 
arba po birželio 15 d. tiesiai į vilą Audronė —

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

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BAND2IUKAS
84-12 102nd Street 

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

—

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

(

J

1 A. VOKEI'
VOKIETAITIS

ADVOKATAS

41-40 74th Street 
(ackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

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

Tel. EVergreeri 7-4335

STEPHEN AROMISXIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Pub’ic

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVE.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165
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Pranciškonams rekolekcijos 
šią savaitę vyksta Kennebunk- 
porto vienuolyne. Iš Brookly- 
no vienuolyno dalyvauja: Tėv. 
J. Liauba, Tėv. P. Giedgaudas, 
broliai: Kazimieras, Tomas, An
tanas ir Pranciškus. Rekolek
cijas veda prel. V. Balčiūnas.

Tėv. Petro Baniūno, O-F.M., 
25 metų kunigystės sukakties 
mišios bus šį sekmadienį 11 v. 
Maspetho lietuvių bažnyčioje. 
Vaišės po mišių toj pačioj pa
rapijos salėj.

Lietuvos atsiminimų radijo 
piknikas bus rugpiūčio 1 lenkų 
parke Jamaicoje.

Dail. J. Bagdono tapybos kū
rinių paroda rengiama nuo lie
pos 2 iki 11 Maspetho lietu
vių parapijos salėje. Parodos 
rengimo komitetą sudaro: kun. 
V. Pikturna, J. Vytuvienė, D. 
Penikas, T. Slapšys.

Dail. Prano Gailiaus grafikos 
kūrinių yra išstatyta Gallery of 
Grafic Arts. 1603 York Ave., ir 
85 St- New Yorke. Grafikos 
kūriniai pavadinti “Intra Mu
ros”. Tai pirmas ne formalus 
dailininko pasirodymas New 
Yorke. Manoma, kad didesnė 
jo kūrinių paroda bus sureng
ta šių metų gale arba kitų pra
džioje. Prieš porą metų Pr. Gai- 
liūs savo kūrinių parodą buvo 
surengęs Chicagoje.

Išnuomojamas šviesus-erd- 
vus 'kambarys su baldais prie 
gero susisiekimo Ozone Parke. 
Skambint, po 6 vai. vakarais 
VI 3-8510.

Ieškomas laikinam darbui 
studentas, kuris turi vairavimo 
leidimą. Skambinti STagg 2-59 
38.

3S

i

ey Apygarda
I965 m. birželio (June) 20 d., sekmadienį

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

rengi

NEW JERSEY

LIETUVIŲ DIENĄ
Programą isp'.ldo —

Apygardos V-bos Tautinių šokių grupė 
Šeštad’eninių mokyklų mokiniai 
Elizab; th skautai
ir kiti jaunimo meniniai vienetai

Už pasirodymus bus skiriamos dovanos

Pradžia 1 vai. p.p. - Programa 4 vai. — šokiai 6 vai.

BUFETAS. LOTERIJA o GROS PIRMAEILIS ORKESTRAS
LIETUVIŲ DIENA JVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! 

įėjimas $1.25 Studentams 50c

Redakcija ..................... GL 5-7281
Administracija ............. GL 2-2923
Spaustuvė ................... GL 2-6916
Vienuolyną^ ................  GL 5-7068

Balto centro valdybos posė
dis bus birželio 17. Pasėdyje 
svečio teisėmis dalyvaus ir vys
kupas Pr. Brazys ir papasakos 
apie Europos lietuvius.

Newarke pagerbė lietuvius vyskupus
40 vai. atlaidai Newarke. N. 

J. šiemet praėjo ypatingai pa
maldžiai ir iškilmingai. Atlaidų 
užbaigime dalyvavo abudu lie
tuviai vyskupai. Jubiliatas vys
kupas Vincentas Brizgys pasa
kė pamokslą.

Antrąją atlaidų dieną, iškil
mėse dalyvavo, grįžtąs į Romą, 
Šv. Kazimiero Liet. Kunigų Se
minarijos rektorius prel. L. Tu
la ba.

Atileidų apeigoms bažnyčioje 
pasibaigus, vietos kunigų — 
prel. I Kelmelio ir kun. P. To
toraičio — kvietimu bei pastan
gomis sutartinai su vietinėmis 
organizacijomis, buvo surengta 
akademija — priėmimas abiem 
vyskupam pagerbti. Vyskupui 
Brizgiui. švenčiančiam 25 m. 
vyskupystės jubiliejų ir naujai 
■konsekruotam vysk. Pr. Bra
ziui — jo sutikimo proga.

Iškilmes salėje, kun. Totorai
čio pakviestas, pravedė prof. 
Jokūbas Stukas, sekretoriavo 
— rašytoja O. Audronė Balčiū
nienė. E kilmėse dalyvavo ir žo
dį tarė gen. konsulas Vyt. Sta- 
šin.-kas. Iškilmingo akto metu 
Įteikti abiems vyskupams adre
sai su atatinkamais tekstais. Ad
resus piešė Paulius Jurkus. Rū
tas ansamblis, diriguojamas Al
girdo Kačanausko, nuotaikingai 
sudainavo keletą gražių dainų. 
Ansamblio vardu inž. V. Moli
nis įteikė abiem vyskupam an
samblio Įdainuotų plokštelių.

WOMENES

Vytautas Vebeliūnas prane
ša, kad tarnybos reikalais turi 
trims savaitėms išvykti į Čilę. 
Lito interesantai ligi liepos 12 
gali kreiptis pas Algį Vedecką, 
kurio adresas yra Darbininko 
skelbime. Profesiniais reikalais 
prašom palaukti, kol sugrįš. 
Taksų reikalus, kur bylų atveju 
yra nustatytas laikas pristatyti 
daviniams, visuomet galima ati
dėti ligi patarėjas sugrįš. Ta
čiau tai reikia raštu ar telefo
nu Įstaigoms pranešti.

Vyskupas Vincentas Briz
gys, savo žodyje trumpai per - 
žvelgė tikinčiųjų reikalus trem
tyje, popiežiaus parodytą pa
lankumą lietuviams, paskiriant 
naują vyskupą. Toliau kalbėjo 
apie Šiluvos koplyčios įrengimą 
Washingtone.

Naujasis vyskupas Pranas 
Brazys savo žodyje palietė jo 
paskyrimą, popiežiaus paskati
nančias mintis lietuviams išsi
laikyti pasaulyje religiniai tau
tiniuose vienetuose.

Pabaigai žodį tarė parapijos 
šeimininkas prel. Ig. Kelmelis, 
įnešdamas jam būdingo nuošir
daus paprastumo. Kun. P. To
toraitis, visų iškilmių bitė dar
bininkė. dalyvius pakvietė at
sigaivinti šaltais vaisvandeniais.

Atlaidų metu bažnyčioje gie
dojo Šv. Cecilijos choras, vad. 
Klem- Bagdonavičiaus, vargona
vo Alg. Kačanauskas. Solo gie
dojo Liudas Stukas. (N.(

Prisiminė 
partizanus
Diskusijų klubas birželio 11 

vakarą skyrė Lietuvos partiza
nams paminėti. Dalia Bulga- 
rauskaitė, pristatydama kalbė
toją. išreiškė rengėjų norą 
vengti Įprastinio minėjimų tra
fareto. 50 minučių užtrukusio
je kalboje dr- K. Čeginskas ne
siėmė duoti pilnesniu to laiko
tarpio vaizdo, kuris yra jau nu
šviestas Lietuvių enciklopedijo
je (Str- Partizanai) ar knygose 
(Vienų vieni, Guerilla Warfare 
on the Amber Coast, Allein, 
ganz allein ir kt.), tik apsiribo
jo atskirais iklausimais. kaip 
jis sakė, “impresionistinėmis 
pastabomis’.

Ginkluotoji laisvės kova yra 
tik viena aktyvaus tautinio pa
sipriešinimo rūšis. Kodėl apie 
ją dabar tenka kalbėti? —klau
sė kalbėtojas. Ar ne geriau pra
eito amžiaus prancūzų pavyz
džiu — “niekad apie tai nekal
bėti. bet visuomet apie tai gal
voti?” Ne. tai pavergtojo kraš- 
t > laikysena, kurią palaiko tie
sioginė skriaudos patirtis. Be 
to. priešo akivaizdoje reikia ty
lėti. kad būtų apsaugoti nuo pa- 
v^’aus likusieji gyvi kovotojai. 
Kitckia lietuvių padėtis laisva
jame pasaulyje! Kad jie galėtų 
nuolat galvoti, jiems reikia kal
bėk ir priminti, reikia sužadin
ti bent nuovoką. Visos tautos.

ALB New Yorko apygardos suvažaivime pirmininkauja D. Penikas, sekretoriauja Kęstas Miklas, dešinėje— 
apygardos pirmininkas J. Šlepetys. Nuotr. R. Kisieliaus

ALB NEW YORKO APYGARDOS
Pagal Lietuvių Bendruome

nės Įstatus kas dveji metai apy
gardų vadovybė yra perrenka
ma. Birželio 12 buvo New Yor
ko apygardos apylinkių atstovų 
suvažiavimas Apreiškimo para
pijos salėje. Atidarė apygardos 
pirmininkas J. Šlepetys. Iš
rinktas prezidiumas: pirminin
kas Domas Penikas. sekretorius 
Kęstas Miklas ir mandatų ko
misija — V. Alksninis. Žilionis 
ir Didžpinigaitis.

Priimtoji 8 punktų darbo- 
tvaikė buvo baigta svarstyti 
tik 5 vai. po pietų. Iš apyg- 
pirm. J- Šlepečio pranešimo 
apie dvejų metų veikla aiškė
jo. gana naši apygardos valdy
bos veikla, nors ir nebuvo jaus
ta. valdyba turėjo 17 posėdžių. 
Suruošta pora dainos ir baleto 
koncertų, dvi dailės meno pa- 
i odos, suvažiavimas lituanis ti- 

primityvios ir civilizuotos, ger
bia ir saugoja sa\o karžygių at
minimą. Juos minėti verčia 
pats priešas, kuris stengiasi 
moraliai sujusJiati fiziškai su
naikintus laisvės kovotojus. Pa
minėjimas tampa kovos ginklu.

Atskirai dar buvo paliesti to
kie klausimai, kaip partizani
nės kovos laikotarpio ribos, 
geografinė apimtis ir kovos mo
tyvai. Kalbėtojas siūlė nesku
bėti su galutiniais vertinimais 
kol tyrinėtojai neturėjo gali
mybės prieiti prie tikrų ir pa
kankamų šaltinių. Jis pabrėžė, 
kad šiuo nietu nė okupanto 
propaganda nebeneigia, .kad 
Lietuvos partizanai kovojo už 
savo krašto nepriklausomybę, 
ir ragino tą motyvą nuolat pri
siminti.

Pabaigoje kalbėtojas atkrei
pė dėmesį Į visiems tenkančią 
pareigą surinkti kuo daugiau 
vertingos medžiagos apie ši 
re:kšmingą naujausios mūsų is
torijos laikotarpi. Tik tada, sa
kė jis. kai atliksime šią parei
gą, mūsų tyrinėtojai ir ateities 
istorikai sugebės nupiešti tei- 

niams reikalams. Iš iždininko 
V. Padvariečio pranešimo aiš
kėjo. jog piniginė apyvarta sie
kė per 1200 dol.

Diskusijose dalyvavo visi 23 
suvažiavime dalyvavę apylin
kių atstovai. LB Tarybos narys 
R. Kezys pastebėjo, jog apyg. 
valdybai reikėtų imtis iniciaty
vos. kad nevvyorkiečiai gausiau 
dėtų Įnašus i Lietuvių Fondą, 
paremtų skautų numatomą Įgy
ti rytų pakraštyje stovyklavie
tę. Visi dalyviai šiais klausi
mais pasisakė teigiamai. Taip- 

Naujas Maironio lituanistinės mokyklos tėvu komitetas, išrinktas birželio 12. Iš k. i d. p. Tutinienė, K. Kudž- 
ma, V. Valaitienė, p. šilbajorienė, p. Rauba. P. Bivainis Nuotr. R. Kisieliaus

singą ir žuvusiųjų vertą pa
veikslą.

Diskusijose buvo prisiminti ži
nomi žymesniųjų laisvės kovos 
didvyrių vardai, palyginta rezis- 
tenci a Lietuvoje ir kaimyni
niuose kraštuose, keltas klausi
mas. kokia kova dabar vedama 
tėvynėje ir kaip būtų galima 
prie jos prisidėti. Diskusijose 
dalyvavo Saulius šimoliūnas. D. 
Bulgaiauskaitė. K. Zorcmskis. 
Kregždė. Vebeliūnas. Vedeckas 
ir kt. V-g-

SUVAŽIAVIMAS
gi buvo išryškintas reikalas 
remti Tėvų Pranciškonų užsi
mojimą pastatyti lietuvių cen
trą New Yorke.
Priėjus prie naujos apyg. val

dybos rinkimų turėta kiek sun
kumų. nes beveik visi nominuo
tieji atsisakė. Sutarta pagaliau 
rinkti iš visų dalyvaujančiųjų, 
ir Į naująją apyg. v-bą išrinkti 
šie: Didžpinigaitis. St. Dzikas. 
VI. Kalytis. H. Miklas. K- Mik
las, A. Reventas ir J. Šlepetys- 
Laukiama gyvos ir našios New 
Yorko apygardoje veiklos (dp)

PADĖKA
šeštadieninė Maironio vardo 

mokykla Brocklyne. minėjusi 
savo darbo 15 metų jubiliejų, 
nuoširdžiai dėkoja sukakties 
proga ją sveikinusiems: Regi
nai Budrienei. Vaclovui Clžiū- 
nui. Maironio mokyklos 1959 
m. abiturientams. LB I-sios 
apylinkės valdybai. Kat. Mote
rų Talkai ir Kat. Moterų Są
jungos 29 kuopos Broc-klyne 
valdybai.

Mokytojai, mokiniai,

Seselė Inkarnata, kuri yra 
šv. Petro parapijos mokyklos 
vedėja, birželio pradžioje iš
vyko Į Washington, D.C., kur 
vasaros metu Katalikų Univer
sitete studijuos liturgiją ir baž
nytinę muzika.

Inž. Kazimiero Barūno mama 
birželio 13 d. mirė Lietuvoje, 
sulaukusi 84 m. amžiaus. Ji bu
vo palaidota birželio 15 d. Lai
dotuvių dienoje šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje už josios sie
lą buvo aukojamos mišios.

Elena Gimbutienė, kuri daug 
metų darbavosi Bostone skau
tų organizacijoj, persikelia gy
venti Į Kaliforniją. Birželio 17 
d. Bostono skautininkų Ramo
vė, Baltijos ir Žalgirio tuntai 
skautų būkle suruošė išleistu
ves.

Dievo Kūno mišparai ir pro
cesija šv. Petro bažnyčioje i- 
vyks birželio 20 d- 2:30 vai. po 
pietų. Po šių pamaldų parapi
jos salėje po bažnyčia bus pa
rapijos tretininkų susirinkimas.

Šv. Petro parapijos metinė 
vakarienė reunion buvusi gegu
žės 16, parapijai davė pelno 
3.480.18 dol.

Speciali rinkliava vieton me
tinio parapijos pikniko daroma 
birželio 20 d. šv. Petro para
pijos bažnyčioje. Parapijos kle
bonas kun. prel. Pr. Virmaus- 
kis prašo visus parapiečius su
teikti savo auką užuot ruošus 
pikniką, kuris dažnai dėl blogo 
oro būna nesėkmingas.

VASAROS ATOSTOGAS
praleisti be rūpesčių—sveikai, links
mai. įdomiai — maloniai kviečiame

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje, 42 Beach St.. Monu
ment Beach. Cape Cod. Mass.. Tel. 
759-3251 (Area Code #6171 • Sa
vininkai patys svečius priima, pil
nai aprūpina ir lietuvišku nuoširdu
mu globoja. • CAPE COD žalumos 
grožis, ATLANTO vandens malo
numas. SILVER BEACH smėlio ty
rumas — žavi gamtos dovana. •

$
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Adolfo SCHRAGERIO
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gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iŠ 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

Mes turime

B
A
L
D
A

336 East 86th St.. N. Y. C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-0400 •

Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v.v.

Gegužės 22 d. Apreiškimo salėje įvyko S. Levickienės vadovaujamos piano klasės mokinių uždaras koncer
tas. Nuotraukoje mokiniai po koncerto. Pirmoje eilėje iš k. į d. A. Karmazinas, š. Zikaras, V. Gerulaitis, T. 
Dičpinigaitis, A. Žukauskas. Antroje eilėje R. Gerulaitytė, D. Bartkutė, mok. S. Levickienė, V. šia pelytė ir 
V. Veršelis. Trečioje eilėje P. Strazdas, K. Baltrušaity tė. J. Dičpinigaitis, A. Strazdys, S. Veršelis, J. Straz- 
dytė, A. Samušytė, P. Baltrušaitis, A. Urbelis ir A. Butkus. Nuotr. P. Ąžuolo

tėvu komitetas
* 1

Parduodami 2 namai su pil
nu Įrengimu ir šildimu už 
10,000 dol. Vienas pastatas iš 
6 kambarių, kitas iš 4. Vieta la
bai graži ir prie gero kelio up
state 75 mylios nuo New Yor
ko, pakeliui Į Albany. Informa
cijai skambinti vakarais tarp 
7-9 vai. CE 6-7140 arba rašyti: 
A. Sanders, Box 514 Marlboro. 
New York.

Mėgėjų patogumui yra valtis — žu- 
vavimui. sail-fish --buriavimui. ping 
-pong stalas, teniso aikštė. • Vaka
re tėvams išvykus, prižiūrimi vai
kai. Vasarvietė atidaroma birželio 
19 d. Užsisakyti galima jau dabar 
iš anksto šiais adresais:

IRENA VEITAS
72 Congress St., Braintree, Mass. 

Tel. 843-2146 
arba

MARIA LUSYS 
88-01 104th Street

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. 849-1193

Iki malonaus pasimatymo!




