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DARBININKAS ATSTOVŲ RCMAM PASISAKIUS...
Kaip rezoliucija vertinama, kokios artimiausios išvados

Atstovų Rūmų rezoliucija dėl Pagarba priklauso ir spaudai, 
Baltijos valstybių yra reikšmių- kurios balsas dėl Baltijos tau- 
gas opinijos laimėjimas. tų 25 metų okupacijos ir lais-
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Atstovų Rūmai priėmė rezoliuciją dėl Baltijos valstybių

Pagarba priklauso Atstovų 
Rūmų pačiai institucijai, kad jie 
padarė toki gestą lietuvių tau
tai kaip tik okupacijos, kančios 
ir kovų dėl laisvės 25 metų su
kaktyje. ‘

Pagarba ypačiai priklauso re
zoliucijos autoriui kongr. J. S.

vės kovų sukakties sudarė ben
drą klimatą ir išvedė Baltijos 
valstybes iš tylos.

Pagarba priklauso Rezoliuci-. 
jų komitetui, kuris per keleris 
metus atkaklaus darbo turėjo 
išpopuliarinti klausimą ne tik 
tarp amerikiečių kongresmaną,

Atstovę Rūmai birželio 21 
dieną 297:0 balsais priėmė re
zoliuciją Estijos, Latvijos, Lie
tuvos laisvės reikalu. Iš kelių 
dešimčių rezoliucijų buvo pa
rinkta R 416, kurią pasiūlė kon
gresui. John S. Monagan ir ku
ri birželio 17 buvo vieningai 
priimta užsienių komisijoje.

Priimtoji rezoliucija pirmoje 
dalyje konstatavo:

— Estijai, Latvijai ir Lietu
vai Sovietų vyriausybė prievar
ta atėmė teises, kurias tautom 
garantuoja Jungtinių Tautų 
charta.

— Sovietų Sąjunga tebevyk
do deportacijom ir išvietinimais

savo siekimą pakeisti Baltijos 
tautų etninį charakteri.

— Jungtinės Valstybės tebe- 
pripažįsta ir teberemia Baltijos 
tautų apsisprendimą ir valsty
binę nepriklausomybę.

— Baltijos valstybių ir Jung
tinių Valstybių žmones jungia

GEDA DEL BALTIJOS — reikalauja teisybę atstatyti
Baltijos valstybių užgrobimo 25 
metę sukakti minėjo New Yor- 
ko spauda. Ateina spaudos iš
traukos ir iš tolimesniu miestu.

Bostono The Christian Scien
ce Monitor birželio 16 vedama
jame:

Jei tarptautinė sąžinė turėtų 
■vardą, jis galėtų būti vadina
mas — Baltija. Mes esame da
bar prieš 25 metų sukakti vie
no iš istorijoje gėdingiausių ir 
lig šiol neatitaisytų nusikaltimų 
— užgrobimo ir Įjungimo i So-

rinės Rusijos imperijos provin
cijos, lyg ankstesni carų nusi
kaltimai turėtų pateisinti komu
nistų nusikaltimus. Tikroji už
grobimo priežastis buvo pasau
lio senasis žinomas 'priešas — 
karo metu proga užpulti silp
nesnius kaimynus be baimės, 
'kad bus rimtai pasipriešinta.

Ketvirtis šimtmečio po sovie
tinio nusikaltimo yra estų, lat
vių ir lietuvių martirologijos 
periodas. Daugel buvo išgaben
ta i tolimas nykias Rusijos vie-

metus, tiek nesvyruojanti pabal- 
tiečių laisvės troškimą. Estų, 
latvių ir lietuvių likimas turė
tų būti gerai apmąstytas bet ku
rio krašto — naujo ar seno— 
—piliečio, kuris yra gundomas 
paklausyti pažadų ar prisimei
linimo iš Maskvos.

Jungtinės Valstybės atsisako 
pripažinti visiškai nepateisina
mą šių trijų mažų kraštų pa
vergimą. Mes tikime, kad jokis 
suartėjimas su Sovietų Sąjun
ga, nors ir kaip tokis suartėji-

istoriniai, kultūriniai, šeimų ry
šiai.

Rezoliucija toliau skelbia At
stovų Rūmų nutarimą skatinti 
Prezidentą:

— Kreipti pasaulio opini
jos dėmėsi per Jungtines Tau
tas bei kitus atitinkamus tarp
tautinius forumęs tokiom prie
monėm, kokios jam rodysis 
tinkamos, — į Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos tautom paneigiamas 
apsisprendimo-teises.

— Organizuoti pasaulio opi
nijos jėgą Baltijos tautu tei
sėm atstatyti.

Dėl rezoliucijos svarbumo 
jos autentišką tekstą kitoj vie
toj duodame ištisai angliškai). JOHN S. MONAGAN. rezoliucijos 

416 autorius

Monagan, Ccnn d., užsienių ko
misijos pirmininkui TE. Mor
gan. o taip pat tiem kongres- 
manam. kurių rezoliucijų gausa 
paskatino kongr. Edna F. Kelly 
pakomisi atnaujinti apklausinė
jimus dėl padėties Baltijos val
stybėse.

DEBATUOSE: Dei winski dėl Am. Balso
Debatuose dėl rezoliucijos vi 

ni atstovai i rezoliuciją žiūrėjo 
kaip i sustiprinimą tos politi - 
kos. kurios Amerika laikosi, ki

lio opiniją i Baltijos tautų kan
čias". Siūlė sustiprinti Ameri
kos Balsą Baltijos kraštam ir 
padidinti jų siuntų laiką.

R. 416
Whereas the subjection of 

peoples to alien subjugation 
domination, and exploitation 
constitutes a denial of funda
mental human rights, is con
trary to the Charter of the Uni
ted Nations, and is an impedi
ment to the promotion of world 
peace and cooperation; and

WHEREAS all peoples have 
the right to self-determination 
by virtue of that right they 
freely determine their politi
cal status and freely pursue 
their economic, social, cultural 
and religious development; and

bet ir tarp lietuvių. Pastarųjų 
dauguma greit suprato rezoliu
cijų komiteto veiklos prasmę ir 
jį gausiai parėmė. Paskutinė į- 
spūdingiausia tos pačios veik
los parama buvo jaunimo orga
nizuotas žygis i Washingtona, 
demonstracijos atskiruose mies
tuose.

Jų visų bendrom pastangom 
pirmas žingsnis laimėtas. Bet 
tai tik žingsnis.

Būtų prasminga, kad lietu
vių visuomenėj kiltų gausus dė
kingumo pareiškimas atitinka
miem Kongreso asmenim, laik
raščiam (Darbininką buvo pa
siekę atsiliepimai N.Y. Times, 
H. Tribune, Daily News, The 
Christian Science Monitor (Bos
ton), Cath. Standard and Ti
mes (Philadelphia).

vietų Sąjungą trijų mažų, nie
kam nekenkiančių, laisvę my - 
linčių Baltijos valstybių — Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos.

Veidmainingas pasiteisinimas 
šiam aktui buvo tas, kad šios 
trys valstybės buvo kitados ca-

tas- Tautinė kultūra prislopin
ta. Rusai atsiųsti šiom trim val
stybėm valdyti, tiek ir jose Įsi
kurti-

Būtų gražu, kad pasaulis bū
tų paprašytas prisiminti tiek 
nusikaltimą. Įvykdytą prieš 25

BALTIJOS KRYŽIAVIMAS — reikalauja

mas būtų pageidaujamas, nie
kada nesugundys Washington© 
nuslinkti nuo šios politikos. 
Mes taip pat tikimės, kad viso 
pasaulio opinija, nors jis turi ir 
daugel kitų problemų, privers 
kurią dieną Sovietų Sąjunga 
atitaisyti tą didelę neteisybę, 
kurią ji yra padariusi.

ti vertino kaip tos politikos su
aktyvinimą. Kongr- Edward 
Derwinski reikalavo jos teks
tą dar labiau sustiprinti. “Mes 
turime reikalauti, kad Sovietų 
kontrolės Baltijos valstybėse 
klausimas būtų iškeltas J. Tau
tų darbų tvarkoje .. . Mes turi
me efektyviai nukreipti pasau-

Vakarų atsakomybes pabudimo
Philadelphijos ^Catholic Stan
dard and Times vedamajame:

Kryžiavimas, gal būt, tinka
miausias žodis aprašyti Baltijos 
valstybėse žmonių sąlygom so-

Maldos už Lietuvę,
Latviją ir Estiją
Philadelphijos arkivyskupas 

John J. Krcl paskelbė laišką, 
kuriame rašoma:

Mylimiausi Kristuje, k
Prieš dvidešimt penkeris me

tus, birželio 15, vyksme, kuris 
paradoksiškai tariamas “išlais
vinimu”, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gyventojam buvo atim
ta jų laisvė ir nepriklausomy
bė. Šią akciją Įgalino Sovietų 
sutartis (su Vokietija) 1939 rug- 
piūčio 23, kuri leido pastarajai 
užpulti Lenkiją Sovietam nesi
kišant ir pastariesiem davė lais
vas rankas Baltijos valstybėse. 
Vadinamo “išlaisvinimo” vyks
mas buvo Įvyniotas Į tokius tei
sinius plonumus kaip derybos, 
savitarpinės pagalbos sutartis, 
teritorinio ir politinio integra
lumo garantijos, parlamento na
rių iškeldinimas ir netgi reika
lavimas insikorporuoti Į Sovie
tų Sąjungą.

Po to 25 metų eigoje Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žmonės 
buvo pasmerkti “visiškai ateisti
nio komunizmo siekimam. Da
romos beatodairinės pastangos 
sunaikinti visokias religinio pa
sireiškimo ir veiklos formas.

Mes, kurie naudojamės religi
jos bei tikėjimo išpažinimo lais
ve, turime šventą pareigą jung
tis su savo broliais anapus už
dangos karštoje maldoje už tik
rą išlaisvinimą iš religinės dva
sinės ir fizinės priespaudos.

Taigi aš pagarbiai raginčiau, 
kad arkivyskupijos tikintieji 
jungtųsi su “kitais tikinčiaisiais 
švenčiant sekmadienį, 1965 bir
želio 13 kaip Maldos dieną už 
kenčiančius pavergtus Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos žmones

vielinės priespaudos jungė. Net 
■mūsų dienom, kada visame pa
sauly girdimi kolonizuotų tautų 
šauksmai, lietuvių, latvių, estų 
balsai, atrodo praeina nepaste
bėti. Raudonojo žiaurumo gau
sa ir laipsnis prašosi aprašomi, 
bet maža tėra balsų, šaukian
čių ir reikalaujančių išlaisvini
mo šiom apgultom tautom ...

. .Kyla klausimas, kodėl taip 
nedažnai paremiama propagan
da išlaisvinti Baltijos valstybėm 
iš raudonojo komunizmo pan
čių? Patys Sovietai daugel kar
tų kėlė balsą dėl “kolonialisti
nio dominavimo” vakarinių val
stybių pusėje. Bet raudonieji 
rūpestingai nutyli paskutinėje 
generacijoje žiauriausią ir tota
lini tautų pavergimą. Sovietai 
tekalba apie Baltijos valstybių 
“išlaisvinimą”. Išlaisvinimą — 
nuo ko? Nuo jų pačių? Nuo ta
da. kai prijungtos prie Sovietų 
Rusijos, šios nelaimingos tau - 
tos tapo raudonosios agresijos, 
pavergimo ir teroro pirminiais 
pavyzdžiais. Pirmas masinis ge
nocidas buvo 1941 birželio 
mėn., o pasaulio sąžinė neatro
do dar išjudinta ...

Tegul 25 metų sukaktis bus 
proga pabusti atsakingumui! Te
gul laisvasis pasaulis reikalau
ja, kad Sovietai išeitų iš Balti
jos valstybių! Tegul vėl ateina 
laisvė šiom Baltijos tautom, ‘ku
rios tiek iškentėjo!

P. VIETNAMO MIN. PIRM. KY

AL2IRO DIKTATORIAI. Ben Bella esąs Saharoje, Boumedienne jo vietoj 
įsitvirtina, bet Amerikos dar nepripažintas.

Maskva atsisakė derėtis—įtampa vėl ima 
augti tarp Washingtono ir Maskvos?

Tarp demokratu:
rems pavergtuosius
Demokratų partijos tautinių 

atstovų suvažiavime birželio 23 
New Yorke buvo pareikštas pri
tarimas vyriausybės politikai 
Vietname, Domininkonuose. Bu
vo tpasisakyta net stipriau: už 
“’ajmėjim o" jWin politiką 
■** Dėmesio^ vertas pareiškimas 
dėl rytų Europos pavergtų tau
tų — “imtis visų galimų prie
monių komunistinėm diktatū
rom pašalinti".

Buvo pranešama apie užsie
nių politikos vyriausybėje at - 
mainas — stiprėjimą įprieš ko
munizmą, tiek Vietname, tiek ir 
rytų Europoje.

Lieka tikrintis iš kitų faktų, 
ar tos kalbos reiškia tikrai 
politikos stiprėjimą ar jos te
reiškia norą laimėti tautinių 
grupių palankumą.

Lietuvių grupės pirmininku 
paskirtasis Dargis Į suvažiavi
mą neatvyko. Dalyvavo New 
Y’orko pirm. A. Varnas, A. Ma
žeika. A Budreckis.

— Maskva birželio 24 atsisa
kė priimti Anglijos Common
wealth© ministerių pirmininkų 
delegaciją, kuri siūlo derybas 
dėl Vietnamo. Min. pirm. Kosy
ginas atsakė — tegul kreipiasi 
į š- Vietnamo vyriausybę; te
gul sulaiko Ameriką nuo “ag
resijos".

Tačiau delegacija nuo kelio-

— New Yorke i majoro Wag- 
•nerio vietą yra kandidatai 4 de
mokratai. 1 liberalas respubliko- 
nnas (Lindsay) ir vienas konser
vatorius artimas Goldwateriui 
(W. F. Buckley)-

— Prez. Johnsonas leido duo
ti paramą Egiptui — 37 mil- 
Kurį laiką ji buvo sustabdyta.

KAS NULEMS TAIKĄ 
VIETNAME?

P o 1 i t i n-u o s e vyriausybės 
sluoksniuose, kaip informuoja 
Asso Press, stiprėja įsitikinimas, 
kad taiką Vietname nulems ke
lių mėnesių karo eiga, o ne 
derybos. Tačiau prezidentas 
esą stiprins taikos siūlymus, 
stiprinant sykiu karini spaudi
mą-

WHEREAS the Baltic peop
les of Estonia. Latvia, and Li
thuania have been forcibly de
prived of these rights by the 
government of the Soviet Uni
on; and

WHEREAS the government 
of the Soviet Union, through 
a program of deportations and 
resettlement of -peoples, con
tinues in its effort to change 
the ethnic-character, of the po
pulations of the Baltic States-;- 
and

WHEREAS it has been the 
firm and consistent policy of 
the Government of the United 
States to support the aspira
tions of the Baltic peoples for 
self-determination and nation
al independence; and

WHEREAS there exist many 
historical, cultural, and family 
ties between the peoples of the 
Baltic States and the American 
people: be it

RESOLVED by the House of 
Representatives (the Senate 
concurring) that the House of 
Representatives of the United 
States urge the President of 
the United States —

(a) To direct the attention 
of world opinion at the United 
Nations and at other appropria
te international forums and by 
such means as he deems ap
propriate, to the denial of the 
rights of self-determination for 
the peoples of Estonia. Latvia, 
and Lithuania, and •

(b) To bring the force of 
world opinion to bear on be
half of the restoration of these 
rights to the Baltic peoples.

nės Į Aziją neatsisakė.
— Valstybės sekr. Rusk bir

želio 23 ragino š. Vietnamą at
mesti kom. Kinijos spaudimą 
nesileisti į derybas dėl taikos.

— Vokietijos vyriausybė bir
želio 23 įspėjo sąjungininkus 
dėl rytų Vokietijos provokaci
nių skraidymų helikopteriu vir
šum vakarų Berlyno. Per kelias 
dienas įskrido 21 kartą.

— Santo Domingo birželio 23 
abidvi pusės, junta ir pervers
mininkai. sutiko priimti Ame
rikos Valstybių Organizacijos 
projektą sudaryt laikinę vyriau
sybę ir per 9 mėnesius daryti 
rinkimus.

— Valst. sekr. Rusk pareiški
mu, nuo balandžio 1 Vietname 
žuvo 5,0 0 0 Vietcongo kariui 
3000 vyriausybės ir 100 ameri
kiečių. WASHINGTONE AUTOMOBILISTŲ pabaltiečių d emon»tracijoje birželio 13

Kiti vertinimai
— Vliko ir Laisvės komite

to pirmininkas V. Sidzikauskas, 
paklaustas, kaip vertina Atsto
vų Rūmų rezoliuciją, atsakė ver
tinąs teigiamai. Jos redakcija 
skatina vyriausybės aktyvumų 
Baltijos valstybių klausimu, bet 
ir leidžia lankstumą imtis prie
monių pagal laiko diktuojamas 
sąlygas

Iš Rezoliucijų komiteto
Tūkstančiai lietuvių, latvių, 

estų ir kitų amerikiečių, kurie 
nuoširdžiai rėmė rezoliucijų 
nravedimo darba, gabi tikrai di- 
džiuotis šiuo dideliu laimėjimu. 
Didelis šuolis padarytas Į prie
ki. bet darbas toli gražu nėra 
baigtas.
Rezoliucijom Remti Komiteto 

vadovybė šiomis dienomis pasi
sakys dėl tolimesnės akcijos. 
Reikės dar daug talkos ir pa
ramos iš visų geros valios lie
tuvių. Visi, kurie tik vienu ar 
kitu būdu galite prisidėti prie 
šio žygio tolimesnės veiklos, ra
šykite: Rezoliucijoms Remti 
Komitetas. Post Office Box 
77048. Los Angeles, Calif., 
90007.

Padėkos laiškučiai
Prisiminkime padėkos laišku

čiais Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų komisijos pirmininką 
kongresmaną Thomas E. Mor
gan ir kongresmaną John S- 
Monagan. kurio rezoliuciją Kon
gresas priima. Ir vienam ir ki
tam laiškai adresuotini: The 
Honorable (vardas ir pavardė), 
House Office Building, Wash
ington, D.C.. 20515. IT.

Pabaltiečiai pas 
Dean Rusk

— Jungtinio Baltijos komite
to atstovai birželio 23 buvo pri
imti valstybės sekr Dean Rusk. 
Iš lietuvių dalyvavo L. Simu
tis ir A. Rudis. Nei ką jie pa
reiškė, nei ką jiem pareiškė, 
dar nepainformavo.
MIRĖ ONA KRIKŠČIŪNIENĖ

Chicagoje birželio 20-21 nak
tį mirė Ona Krikščiūnienė Pet
rauskaitė. buv. žemės ūkio mi- 
nisterio Jurgio Krikščiūno žmo
na. Išgyveno 70 'metų ir porą 
mėnesių.

Baigusi istorijos bei pedago
gikos mokslus 1918-23 Šveicari
joje (drauge su St. Šalkauskiu 
ir K. Pakštu) buvo žinoma kaip 
uoli veikėja ir pedagogė Šiau
liuose. paskiau Kaune. Tremty
je buvo mokytoja Detmol- 
do bei Pinnebergo gimnazijose. 
Chicagoje lituanistinėje mokyk
loje. šviesus, pozityvus žmogus 
iki gyvenimo galo.
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Ir vienas ne draugas ir kitas ne brolis

na- 
bū-

pa-

Žinome, kad šiandieną Rusi
ja, okupavusi Lietuvą varo žiau
rų tautos naikinimą, genocidą. 
Baisusis birželio ir Vokietijos- 
Sovietų Sąjungos karo pradžios 
metinės duoda progą priminti, 
kokį likimą buvo suplanavę 
ciai mūsų tautai, jeigu jie 
tų laimėję karą.

Kaip tik Prancūzija buvo
klupdyta, vokiečiai p r adėįo 
ruoštis naujam žygiui prieš 
Rusiją.

Kariuomenės daliniai iš visų 
Vokietijos kampų -pradėta telk
ti prie Vyslos ir Nemuno- 1941 
metų pavasarį Klaipėdos kraš
te, kuriame tada gyvenau, visi 
kampai buvo užimti kariuome
nės. Kur tik buvo pastogė, ten 
buvo kareivių arba “Arbeits - 
dienst” vyrų. Net bažnyčių ne
pasigailėta. Pagėgių Katalikų ir 
protestantų bažnyčias užėmė 
“Arbbeitsdienst” vyrai. Katali
kų klebonijoje apsigyveno pul
ko štabas. Man paliko vieną 
kambarį. Štabo karininkai lai
ką leido linksmai ir gardžiavo
si laimėjimais, kurių tikėjosi 
rytuose. į vieną linksmavakarį 
buvau pakviestas ir aš.

Štabo pulkininkas, kurio pa
vardės dabar neatsimenu, pa - 
klausė mano nuomonės apie 
rengiamą žygi i Rusiją. Aš tru
putį sumišau, nes pataikauti ne
norėjau, o tiesą pasakyti buvo 
pavojinga. Tada paklausiau, ar 
galiu atvirai pareikšti savo

Dar man nebaigus, 
kas, suėmęs pilvą, o 
didokas, pradėjo 
juoktis ir šaukti:

"Pfarrer, mes esame taip ga
lingi, kad be jokios pagalbos

pulkinin- 
jis buvo 
isteriškai

Is- 
rei- 
mi- 
ry-

nuomonę Mane padrąsino pul
kininko pareiškimas, kad jiem 
kaip tik svarbu išgirsti atvirą 
nuomonę žmogaus, kuris gerai 
žino Rusiją ir bolševizmą, 
girdęs tai, pasakiau: “Jeigu 
chas nelaimės bent penkis 
lijonus vyrų savo armijai
tuose, žygio i rytus pasekmės 
gali būti liūdnos’’. Užviešpata
vo tyla. Supratau, kad perdaug 
•pasakiau, kad jie tokio atsaky
mo nelaukė. Tylą nutraukė pul
kininkas klausimu, kokia mano 
nuomonė, kaip jie galėtų lai
mėti tuos penkis milijonus vy
rų rytuose. Mano atsakymas 
buvo:

Prieš pradedant žygi i Rusi
ją, manyčiau, reiktu jau dabar 
sudaryti valdžias kraštams, ku
rie nori nusikratyti rusišką im
perializmą,
būtent: Ukrainai, Gudijai, Lie

tuvai, Latvijai, Estijai; valdžias 
reiktų sudaryti iš tų kraštų pa
bėgėlių. kurie dabar yra Vokie
tijoje. Jų pabėgimas yra Įrody
mas. kad jie nusistatę prieš 
komunizmą. Tų kraštų sudary
tum valdžiom nebus sunku ras
ti tuos penkis milijonus vyrų, 
rytuose, kurie kaip liūtai kau- 
sis prieš tų kraštų pavergė
jus. Reicho reikalas būtų duoti 
ginklų ir karinę vadovybę.

sumalsime Rusiją".
Man nieko daugiau neliko, 

tik pakelti taurę už sėkmingą 
žygį-

Pulkininko ir 
vakario dalyvių

visų linksma- 
nuotaika paki-

LOS ANGELE miesto burmistras Samuel Wm. Yorty (trečias iš k.) birže
lio 13 paskelbė Pabaltijo Valstybių Dieną ir priėmė_pabaltiečių delegaciją. 
Iš k. į d.: Mrs. V. H. Vaits (latvė), B. Nurmsen (estas), burmistras Yorty, 
E. Laur (estas), Ž. Brinkienė (priima proklamaciją), L. Nurmsen (estė), 
A. Skirius ir A. Mažeikienė. Nuotr. Toyo Miyatake.

lo. Ištiesė naujai paruoštą bū
siančios Didžiosios Vokietijos 
žemėlapį ir pradėjo nurodinėti 
ribas būsimai imperijai. Šiaurė
je riba turėjo prasidėti prie da
bartinio Leningrado. Pats Le
ningradas turėjo tekti Suomi
jai. Toliau Neva iki Ladogos 
ežero. Nuo Ladogos ežero lini
ja buvo pasukta į pietų link ir 
tęsėsi lygiu atstumu tarp Smo
lensko ir Maskvos. Pasukta į 
pietų rytus atsirėmė į Volgą že
miau dabartinio Volgagrado. 
Nuo čia Volga per Kaspijos jū
rą paliekant Kaukazą Vokietijai.

"Matai, Europos žemėlapis 
bus pakeistas", tęsė pulkinin
kas. "Vokiečiu tautai reikalinga 
erdvė".

Todėl rytų kai kurios tautos 
bus perkeltos toliau į rytus. Ir 
jis nurodė žemėlapyje pažymė
tą vietą čekams. Tai buvo erd
vė prie Kuban upės. Į pietus 
nuo čekų buvo pažymėta vieta 
lenkams ir taip toliau. Jis ne
sakė nieko apie lietuvius, tai 
aš paklausiau, koks bus pabal- 
tiečių tautų likimas. Ir pridė
jau, kad man labiausiai 
rūpėtų lietuvių likimas.

(Bus daugiau)

BUVO ILGOS DISKUSIJOS DEL TEATRO
Spaudoje buvo ilgos diskusi

jos dėl originalinio repertuaro 
dramos teatrui, dėl teatro vei-

LIETUVOJE

Radio Valanda

SESTADIENIAIS^ 5,. 6

JAU 22 M ETA! t

X Lietuvos Atsiminimu

UMKTOKIUS 
KOKOSAS J.

1016 Schleiier Rd. Hillside, N.J. 0720o 
Tel. (201) 289-6878

Ko dramaturgijoje pasigenda 
“Tiesa”?

“Tuo tarpu labai pasigenda
me mūsų dienų Herkaus Man
to. Juliaus Janonio žodžių, mū
sų dienų didvyrių — paprastų, 
kasdieniškų didvyrių, kurie 
mus žavėtų savo darbais, sava 
protu ir jausmais, savo žmo
giškuoju komunistinio gyveni
mo kūrėjo patrauklumu- Apie 
tokius kūrinius svajoja mūsų 
žiūrovas, tokių kūrinių iš dra
maturgų laukia partija...”

Dėl administracijos ir drama
turgo santykių:

, “K. Sają, pareiškė priekaištą 
Menui. rėikalUr vaCdj*bos atsto
vams dėl savo tragikomedijos 
“Jo ekscelencija Vabalas” įver
tinimo. Šis veikalas pastatytas 
Šiaulių teatre, tačiau Meno rei
kalų valdybos vis dar nepriim
tas, autoriui nemokamas hono
raras. Be abejo, niekas neprie
kaištauja draugams už veiklu
mą, principingą idėjini, meni
nį požiūrį. Bet šį požiūrį reikia 
pareikšti, prieš atiduodant kū
rinį teatrui, o ne premjeros iš
vakarėse, kada didelis žmonių 
kolektyvas daug ir įtemptai dir
bo kada pagaliau žiūrovai išsi
neša kai ką pamokančio iš šio 
spektaklio”.

kalų rašytojų ir režisierių san
tykių. netgi dėl kritikos ir ad
ministracijos pareigūnų rolės 
teatro repertuarui. Diskusijų 
santrauka “Tiesoje” birželio 20 

i teatro 
istoriją, į “aukso fondą”, įėję 
veikalai:

“B. Dauguviečio “Žaldokynė” 
J. Baltušio “Gieda gaideliai”, 
A- Griciaus “Karšta vasara”, J. 
Grušo “Herkus Mantas” ir k. 
Optimistiškai nuteikė V. Rimke-

K. Sajos “Ne- 
ir stulpas”, 

tės ‘-Wadink mane

PLAUKTI SAVUOSE AR TARPTAUTINIUOSE VANDENYSE
denų troškulį baigti tam tikra į“
išvada, nerasčiau kitos, kuri sa
vaime plaukia iš Maironio ir 
Baltrušaičio kelių: savų vers
mių vanduo gaivesnis už sveti
mų šalių vyną, savajai tautai 
laimėtoji šviesa brengesnė už 
pasaulinio vardo garsą. Tebū
nie pirmuoju rūpesčiu, kad kū
rybinė šviesa neišblėstų^.mumy
se. besistengiant ja svetimuo
sius nušviesti. Ne pasaulinė is
torija ir ne visuotinė kultūra 
išlaikys mūsų tautą gyvą, o tik 
mūsų pačių tautinė kultūra. O 
kai iš tiesų būsime pasiekę pa
saulinės reikšmės laimėjimų 
pasitikėkim. jog pasaulis pats 
juos ras: taip bus lengva juos 
į pasaulį išvesti!”.

Populiarūs yra šūkis: "išleis
kim savus žmones plaukti Į 
tarptautinius vandenis” ... “iš- 
veskim savo kultūrą i tarptauti
nę rinką ...”

Tų šūkių teisingumu neabe
jodami ir jais žavėdamiesi, skel
biame džiaugsmą, jei kuris ’lie
tuvis patenka Į atsakingas pa-, 
reigas valdžios, mokslo įstaigai 
se. meno parodose, festivaliuo
se. Teisingas džiaugsmas. Ge
rai. kad lietuviai parodo suge
bėjimų ir pastangų, kur yra to
kia didelė konkurencija.

Džiaugdamiesi, tikime, kad 
toki asmens, atsidūrę ’tarptauti
niuose vandenyse”, švies Ame
rikai, Anglijai. Prancūzijai, bet 
svies ir Lietuvai. Tylom betgi 
nuleidžiam dažna tvlu fakta. ka
da kuris asmuo tuose tarptau
tiniuose vandenyse pasineria ir 
nutyla. Nežinai, ar jis žodžio 
■negali tarti, nes pilną burną 
vandenų prisigėrė, ar gal ir nu
skendo. kada jis nebesirodo lie
tuviškame gyvenime nei savim 
pačiu nei savo veikla.

Prie to dviašmenio skatinimo 
i “tarptautinius vandenis” su-

SPAUDA

stoja Aidu redaktorius dr. J. 
Girnius straipsny "Beieškant 
kelio mūsų tautinei kultūrai Į 
pasauli”. Ilgus ir plačius sam
protavimus iliustruoja praeities 
pavyzdžiais: Maironis apsispren
dė ir likosi lietuviškuose van
denyse. Baltrušaitis nuėjo sa
vo kūryba i rusiškuosius van
denis. Stasys Šalkauskis, jei bū
tų norėjęs eiti i tarptautinius 
vandenis, būtų turėjęs pasilik
ti Vakarų kuriame universite
te ir ten skelbti kitokius raštus, 
nei jis skelbė juos pasirinkęs 
Lietuvą, savuosius vandenis.

J. Girniaus žodžiais, “jis at
sidėjo ne tam, kas būtų galėję 
jį vesti i pasaulį, o tam. ko 
reikėjo mūsų tautai •.. Būtų 
platesnės Įtakos pasiekęs, eida
mas i pasauli, bet už tat nebū
tų galėjęs mumyse išplėtoti tos 
gilios Įtakos, kuri liks lemiama 
mūsų tautoje visam laikui”.

Samprotavimų išvada:
"Jei reiktų šiuos visus rūpes

čius apie mūsų tautinės kultū
ros kelią bei tarptautinių van-

PROF K. PAKŠTO pastatytas ir pašventintas paminklas gegužės 31 Chi- 
cagos lietuvių kapinėse. Paminkle įrašyta: “Prof. Kazys Pakštas, 1893- 
1960. Lietuvos kultūrinės pažangos kūrėjas. Ateitininkų Federacijos va
das".

ANGLIJOJE rūstybė dėl ilga
plaukių

Anglijos min. pirm. Wilso- 
nas turi rimto rūpesčio dėl ilga
plaukių rock-and-roll artistų, 
(Beatles) kuriuos karalienė Elz
bieta apdovanojo garbės ženk
lais- Apdovanojo, žinoma, pa
gal min. pirmininko rekomenda
cijas. Tie artistai nusipelnė An
glijai — pritraukę gausiai pini
go. Visuomenėje betgi kilo pa
sipiktinimas. Eilė 'karo dalyvių, 
kurie buvo apdovanoti garbės 
ženklais, savo ženklus grąžino 
karalienei. Pulk. Frederick 
VVaag. 74 metų, grąžino ne tik 
12 ženklų, bet pasitraukė ir iš 
Wilscno darbiečių partijos, net
gi panaikino testamentą, kuria
me partijai buvo, užrašęs 
33.600 dol.

— Popiežius Paulius birželio 
19 kreipėsi į abidvi rivalizuo- 
jančias puses, ragindamas baig
ti nesutarimą.

— New York o vandens kri
zė auga. Rezervuaruose tik 53.4 
proc., arba 254,5 bilijonai galo
nų. Pernai tuo metu buvo 86.2 
proc., arba 401,5 bilijonai. Nuo 
birželio 17 visai uždrausta lais
tyti žolę, šaligatvius.

vičiaus “Ražas 
rimas 
D- Urhc 
motina”, G.Į Kahovičiaus “Kaip 
jums sekasi, pramuštgalviai?”. 
Tačiau pasigirsta nerimo balsų, 
kad mūsų poezija, proza auga 
sparčiau, negu dramaturgija, 
kad mūsų teatrai stokoja origi
nalių veikalų”.

Kurie dramaturgai šiuo metu 
aktyvūs? Į

“Šiuo metu dramaturgijos ba
re darbuojasi nemažas būrys 
rašytojų — J. Grušas. A. Gri
cius, K. Saja, V. Miliūnas. V. 
Rimkevičius, G. Kanovičius. R. 
Narečionis. J. Josadė. R. Sarnu- 
levičius, J. Skliutauskas, D. Ur- 
nevičiūtė ir kiti”.

Režisieriai: K.
H. Vancevičius, P. Gaidys, 
Karklelis — sakoma, kad 
nuoširdžiai bendradarbiauja 
drafaturgais.

Kymantaitė , 
M. 
jie 
su

GOLDWATERIO PARTIJA?

Objektyvi informacija apie 
skurdą

Amerikietis: Sovietų Sąjunga 
tebekenčia žemės ūkio gamy
bos trūkumus. Ji priversta im
portuoti ir kviečius iš Kanados, 
Jungtinių Valstybių ir kitur.

Sovietas: Jungtinėse Valsty
bėse skurdas taip auga, kad 
New Yorke ir kitur jau suracio- 
n uotas net ir vandens vartoji
mas.

Respublikonų 'partijoje su
judimas — Goldwateris birže
lio 17 ėmėsi organizuoti “Lais
vosios bendruomenės sąjungą” 
(The Free Society Associa
tion) Tai nebūsianti trečia 
partija. Ji nekonkuruosianti su 
respublikonų partija. Jai net 
padėsianti, nes jos tikslas dau
giau auklėjamasis — auklėti pi
liečius politiniame ir viešajame 
gyvenime. Joje galėsią sutilpti 
žmonės, pradedant nuo Birch 
Society iki Americans for De
mocratic Action, tik nebūsią 
vietos komunistam nei Ku Klux 
Klanui.

Goldwateris tebus tik tos or
ganizacijos garbės pirmininkas. 
Tikrasis pirmininkas bus De - 
nison Kitchel, kuris organizavo 
Goldwaterio rinkimų kampani
ją. Jis pareiškė, kad sąjunga 
skelbs dokumentus,
“New Federalist Papers”, 
rių tikisi turėsią 500,000.

Respublikonų partijos 
mininkas Bliss nepalankiai 
tiko naują sąjungą. Tai būsian
ti atskala. Ji nebūsianti par
tijai naudinga, o reikia rodyti 
vienybę.

AR KOMUNISTŲ SAUJA GA
LI PAIMTI VALDŽIĄ

Opozicija kritikuoja prez. L. 
Johnsoną, kad jis siuntė ma
rinus į Santo Domingo. Aiški
na: kokia gali būti komunistų 
grėsmė paimti valdžią, jei tarp 
3.5 mil. gyventojų komunistų 
tėra 600-1000. U.S. News . .Re
port atsako iš kitos pusės pa
vyzdžiais: Guatemaloj 1950 pa
ėmė valdžią komunistai, kurių 
buvo mažiau kaip 1,000 tarp 3 
mil. gyventojų; Kuboje su 7 
mil.
12.000 komunistų; Britų Guia- 
noje tėra keli komunistai, bet 
jie vadovauja didžiausiai poli
tinei organizacijai — “Progre
syvinei liaudies partijai”.

gyventojų 1958 buvo

Ir

vardu
Na-

pir-
su-

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGSČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVĖS 6
Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flushlnge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Height* — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 
(Tarp 85 - 86 g-vių)

Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 
Arterijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210
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Ateitininkų ateitis
Liepos pradžiai tenka vienas 

iš svarbiųjų įvykių — liepos 3 
prasideda Ateitininkų Federaci
jos kongresas Toronte.

Kongresas nėra tik ateitinin
kam reikšmingas. Ne tik katali
kų bažnytinė hierarchija bei ka
talikų visuomenė su pasididžia
vimu žiūri į ateitininkų organi
zaciją kaip į savo elitą. Ir ne- 
katalikų minties žmonės žiūri į 
ateitininkus su dėmesiu kaip į 
tos bendros visuomenės labai 
reikšmingą dalį; reikšmingą, nes 
sąmoningą, organizuotą, su gi
liom tradicijom ir nuveiktais 
darbais tos bendros visuome
nės gerovei.

Tos kitos visuomenės dalys 
kaip ir katalikai nėra taip pat 
abejingos, kuria linkme vyksta 
ateitininkų gyvenimo raida. O 
kongresas ją gali paryškinti 
akivaizdžiau nei tekėjimas kas
dienoje.

Savo ištakose, prieš penkias 
dešimtis metų, ateitininkų sąjū
dis buvo viena prasme opozici
nis. Buvo plaukimas prieš dau
gumos srovę, prieš laiko madą. 
P’ieš to meto mokslus einančio 
jaunimo nureligėjimo ir nutau- 
timo madą, kuri buvo pagavusi 
didžią dah lietuvių jaunimo ru
sų mokyklose. Einantieji su at
eitininkų sąjūdžiu žinojo, kad 
jie šalinasi nuo tada daugumą 
pagavusio ateizmo, nihilizmo. 
marksizmo srovių; kad jie artė
ja prie liaudies, kuri buvo ir re
liginga ir demokratinga.

Jei religinga liaudis buvo li
kusi be religingų vadų pasau
liečių, tai tekiais vadais jai vir
to ateitininkai. Tautos apačios, 
•liaudis, gavo viršūnes, savo in
telektualus. čia ir buvo to me
to ateitininkų natūrali visuome
ninė stiprybė.

Ateitininkų suartėjimas su 
liaudimi ilgam lėmė ir neprik
lausė mos Lietuvos veidą-

Dabar Vakarų pasauly atsi
dūrusių ateitininkų kitokia pa
dėtis. Išaugę išplitę horizonta

J. JURGINIS

Rožės iš Samarkando
Iš "Literatūros ir mėno" 1965. VI. 12

Samarkandas man buvo ir 
liko pasakų miestas. Į jį aš pa
tekau ne kaip turistas, o kaip 
Uzbekijos TSR Mokslų akade
mijos svečias. Turistus ir sve
čius vietiniai gyventojai leng
vai atskiria.

Apžiūrėję Bibi-chano mečetę, 
Ulug-beko medresę, Gur-emiro 
mauzoliejų, atkeliavom į nuos
tabų architektūros ansamblį — 
Registaną. Neįprasta kaitra 
mane vargino. Prakaitavau ir 
troškau. Netoliese kiosko ar šu
linio nesimatė, o nuo grupės 
atsiskirti ir ieškoti parduotuvės 
nepatogu.

Registano aikštėje po nema
tytu mūsų kraštuose medžiu pa
mačiau žilą žmogų, skaitantį 
laikraštį. Jo išvaizda rodė, kad 
jis ne uzbekas.

Priėjau ir užkalbinau, klaus
damas, ar jis nepatartų, kur 
galėčiau atsigerti. Jis pavedė
jo mane į sargo namelį ir pa
girdė vandeniu, kuris čia kito
kio skonio. Kada padėkojau ir 
rengiausi eiti, mano geradaris 
ėjo su manim drauge ir paklau
sė: 

liai. dalis ateitininkų jaučia ma
žiau opozicijos laiko madai. 
Naujos aplinkybės ateitininkus 
veikia ta pačia kryptim kaip ir 
daugumą — pasroviui. Gal būt, 
jie dramatiškiau tą dvasinę rai
dą pergyvena, su gilesniais są
žinės konfliktais negu tie, ku
rie savęs nesaisto tokiais princi
pais, kokius yra prisiėmę atei
tininkai — ištikimybė tautybei, 
religijai, visuomeniškumui ir t. 
t- Kyla dėl to gal vienam kitam 
ir pagunda nuvertinti to ar ki
to minėtų principų įpareigojan
čią prasmę. Tad ateitininkų va
dovybės šūkis šiam kongresui 
yra prasmingas ir įspėjantis: 
“atvirybė laikui, ištikimybė idea
lui ..”

Tai reiškia pakartotą Įparei
gojimą ne duotis tikrovei vado
vauti, bet tikrovę apvaldyti ir 
jai vadovauti, būti sykiu tikro
vės daliai opozicijoje, dalį pa
versti pažangos pozicija ...

Tikrovės reiškinius, /kurie jų 
tepriklauso laiko madai, kurie 
gyvenimo pažangai, nelengva 
suvokti. Tai, kas vyresniem at
rodys laiko mada, pagimdy
ta šių kraštų mokyklų įtakoje 
kaip seniau tai buvo rusų mo
kyklų Įtakoje, jaunesnės gene
racijos žmogui, augančiam kaip 
tik tose mokyklose, gali rody
tis loginės gyvenimo raidos 
reiškiniais, kurių nepriimti 
reikštų pasitraukti nuo gyveni
mo srovės.

Skirtingą supratimą tarp jų 
gali lyginti “dialogas”, aiškini
mas. Bet jis tebus sėkmingas 
laikantis dar kito — nerašyto- 
princiro: minties pažanga ga
li kilti iš minčių įvairybės kon
krečiais klausimais. Pagarba 
skirtingai minčiai net ir tarp 
tos pačios pasaulėžiūros žmo
nių yra būtina normaliai pažan
gos raidai.

Atvirybės laikui. ištikimy
bės idealui ir skirtybių pa - 
gerbimo linkėjimais Gydime kon 
gresą i prasmingą ateitį.

— Jūs ne rusas?
— Ne.
— Matyt iš tarsenos. Tai 

kas?
— Lietuvis.
— Lietuvis? — stabtelėjo ir 

pažvelgė man tiesiai į akis. — 
Iš Kauno?

— Ne, iš Vilniaus-
— Tai jūs lenkas?
— Ne. ne lenkas, lietuvis.
— Tikrai?
— Tikrai.
Apžiūrinėjant Registano pa

status, mano geradaris nebeat
sitraukė nuo manęs, vaikščiojo 
beveik Įsikabinęs į parankę. 
Prieš sėdant į autobusą, kuris 
vežiojo visą akademijos svečių 
grupę, jis, kiek varžydamasis, 
paklausė, kokiame viešbutyje ir 
kuriame kambaryje aš apsisto
jęs. Vakare jis mane aplanky
siąs, jeigu tik aš sutinku.

Sutikau, vis negalėdamas at
spėti kam aš tam žmogui ga
liu būti reikalingas.

Vakare atėjo nusiprausęs ir 
švariau apsirengęs.

Kalbą jis pradėjo šitaip:
— Tai sakaisi, esi lietuvis?

Kelly. Aš pageidaučiau, kad 
p. Milukas mums papasakotų 
du dalykus. Ar Amerikos Bal
sas eina gimtąja kalba ar ame
rikiečių kalba? Katra?

Milukas. Ir anglų kalba ir 
gimtąja kalba.

Kelly- Kitais žodžiais tuo rei
kalu pratęsiant apklausinėjimą 
reiškia, kad Amerikos Balsas 
neduoda jiem tiesioginių žinių. 
Tiesa? Ar yra bet kuris kitas 
radijas. BBC. Laisvosios Euro
pos radijas, kurie duoda jiem 
tiesioginių žinių, kas dedasi 
pasayly?

Milukas. Man Amerikos Bal
so klausymas buvo kasdieninė 
duona. Nuo šešių ryto, Mask
vos laiku, buvo duodamos ži
nios, spaudos apžvalga ir nuo
monių apžvalga. Tai buvo dau
giau informacijos negu bet ku
rioj vietinėj spaudoj, negu vieti
nės medžiagos tonom skaity
mas ...

Selden. Ar tai Amerikos Bal-

DR. JUOZAS GIRNIUS, dabartinis Ateitininkų Federacijos vadas.
Nuotr. V. Maželio

— Taip, lietuvis.
Pasirodo, apie Lietuvą to 

žmogaus tiek težinota, kad 
per ją teka platus ir švarus Ne
munas. Aš jam paaiškinau, kad 
Vilnius yra buvęs tik laikinai 
Lenkijos valstybėje, šiaip jis 
lietuvių ir Lietuvos miestas. Ne
atrodė, kad aš savo pašnekovą 
būčiau įtikinęs.

Tada jis man:
— Pasakyk, tamsta, nors po

rą žodžių lietuviškai.
Aš pasakiau “Labą dieną”. 

Žiūri abejingai. Pasakiau “Svei
kas gyvas”, taip pat nesupran
ta.

Tada jis labai droviai, lyg ir 
atsiprašinėdamas, paprašė, ar 
aš negalėčiau nors kiek pakal
bėti lietuviškai poterių. Juok
damasis pasakiau, kad esu se
nas bedievis ir vargiai beatsi- 
minsiu. Pradėjau:

— Tėve mūsų, kurs esi dan
guje .. •

Jo akys nušvito, jis garsiai 
pridūrė:

— Sveika Marija, malonės 
pilnoji...— staiga apkabino 
mane ir ėmė bučiuoti.

— Taip, tikrai tamsta — lie
tuvis.

Po to jis ėmė prašyti, kad ei
čiau su juo į namus. Jis norįs 
parodyti mane savo šeimai. Su
tikau. Paėmėm taksį ir nuva
žiavom.

Vos tik atidaręs savo gana 
neištaigingo buto duris, sušuko 
rusiškai:

------------ Apklausinėjimai Atstovų Rūmuose (6)-------------
Jei Amerikos Balsas menkai tepadeda, gal steigti Baltijos laisvės radiją laive? Ne, ge

riau Laisvosios Europos radiją naudoti o svarbiausia Baltijos valstybių laisvės klausimas tu
ri nedingti iš tarptautinės scenos...

sas ar Laisvosios Europos ra
dijas?

Milukas. Amerikos Balsas iš 
Washington, D.C. Jis girdimas 
visai aiškiai. Kartais, gal būt 
dėl kliuvinių, jis turėjo būti 
perduodamas per BBC Londo
ne.

Kelly. Ar tai tiesioginės ži
nios?

Milukas. Taip, ta prasme, 
kad jos atėjo tiesiai iš informa
cijos kambario Washingtcne, 
D.C., ir buvo tik pakartojimas 
to, kas buvo sakoma angliškai.

Kelly. Ar siuntos, apie kurias 
jūs kalbate, buvo skirtingos?

Milukas. Aš turėjau galvoje 
Amerikos Balso siuntas angliš
kai, kurios maža ką bendro tu-

— Netaša, vaikai: Ivanai, Ko
lia! Žiūrėkit, zemlioką lietuvį 
atvedžiau.

Namuose kilo sąmyšis- Nata- 
ša, jo žmona, apysenė, bet ga
na vikri moteriškė, tuoj puolė 
į virtuvę, sūnus atnešė ir pa
statė ant stalo namų darbo vy
no ąsotį, stiklines, atnešė vai
sių. Mane vaišino, kaip svečią 
nebuvėlį.

Aš turėjau atsakyti į daugy
bę klausimų. Į mano atmintį la
biausiai įstrigo sūnų noras su
žinoti. ar tikrai tos upės, kuri 
teka per Lietuvą, jų tėvo tėvy
nę, vanduo toks skaidrus, kad 
net dugnas matyti.

— Matyti, — patvirtinau.
— Ir žuvys matyt?
— Matyti jeigu jos plauko 

pakraštyje arba seklumoje.
Dar pridėjau, kad ir jūros 

pakraštyje ramią dieną matyti 
dugnas.

Kalba pakrypo į tai, kodėl 
Uzbekistano upių vanduo ru
das, drumzlinos spalvos, o Lie
tuvos skaidrus kaip dangus- Tė
vas didžiuodamasis pakėlė pirš
tą į lubas ir pasakė:

— Taigi, žinokit, kad Litva 
— tai Lietuva, ten dangus daž
nai debesuotas, o vandenys 
skaidrūs. Tai nuostabi šalis.

Pasirodo, aš buvau Rovdani- 
kaso namuose. Sužinojęs pavar
dę, tuoj paaiškinau, kad tai 
grybo, raudonikio pavadini - 
mas. Pridūriau, kad Leningra- 

ri su tuo, kas rūpi žmonėm
Lietuvoje-

Selden. Ar pagaudavote Lais
vosios Europos radiją aiškiai?

Milukas. Atsitiktinai, kelis 
kartus. Vėlyvosios siuntos, ang
liškos siuntos, buvo girdimos 
iš visų kraštų — ir labai aiš
kiai girdimos. Ne tik iš Wa- 
shingtono, bet ir iš Londono, 
Šveicarijos, Frankfurto.

Selden. Jokio kliudymo?
Milukas. Kliudymo galėtų bū

ti tada, kai duodama kas nors, 
kas liečia vietinius gyventojus 
arba atsitiktinai, kai duodama 
vietine kuria- kalba, sakysim, 
lietuviškai. Tada gali pasitaiky
ti kliudymo. Aš tai patyriau-

Sidzikauskas. Laisvosios Eu
ropos radija, deja, neduoda 
siuntų Lietuvai, Latvijai, Esti
jai. Tai gal būt priežastis, ko
dėl Laisvosios Europos radijas 
mažiau ...

Kelly. Ar duoda BBC?
Sidzikauskas. BBC, ne. Bet 

Romos radijas duoda. Taip pat 
Vatikano ir Madrido radijas. Iš 
ten siunčiama kasdien lietuviš
kai- Iš ten ne taip gerai girdė
ti dėl technikinių sąlygų kaip 
Amerikos Balsas ar Laisvosios 
Europos radijas.

Derwinski. Eilė grupių, ypa
čiai latvių bei estų grupė, man 
kalbėjo apie projektą Įtaisyti 
laivą su Laisvosios Baltijos ra
diju .. Jie tikisi, kad jie ga
lės gauti bendros paramos iš 
Baltijos egzilų vadų, kad galė
tų finansuoti radijo laivą ir jį 
pasiųsti i Baltijos jūrą; judė
damas laivas geriau išvengtų 
trukdymo ir tokiu būdu galėtų 
duoti tiesioginės ir konkretes
nės informacijos gyventojam.

Iš principo ar tai įmanomas 
projektas?

Sidzikauskas. Tatai sudrama
tintų padėtį. Bet su tuo nesi
skubinčiau, nes tai galėtų pa
skatinti žmones sukilti. O suki
limas dabartinėm sąlygom bū
tų savižudystė. Jūs žinote, kas 
nutiko Vengrijoje ir kas nutik
tų. tenai.

Mūsų žmonės yra užtenkamai 
patriotiški. Jie turėtų būti in
formuoti ir orientuoti. Bet jie 
nėra reikalingi ypatingos injek
cijos tokios rūšies, kuri drama
tizuodama galėtų sukurstyti 

de gyvena jų bendrapavardis < 
archeologas, ne šiaip sau pilie- < 
tis, o profesorius, akademikas. <

— Gal jis tamstų giminė? 1
— Gal. Iš kur mums žinoti? <

— Į klausimą atsakė-klausimu. J
— Mes žmonės paprasti, dar- <
bininkai. Apie Lietuvą man pa- « 
šakojo bobutė ir tėvai — kai- < 
bėjo Raudonikis. <

Bobutė Įsigeidusi išmokyti jį J 
'lietuviškai poteriauti, nors jis, 
beveik nė žodžio lietuviškai ne- 1 
mokėjo. Kalęs, išmokęs ir tuo < 
pagerbęs bobutę, kuri mirusi < 
Kaukaze dar prieš atsikeliant 1 
tėvams į Samarkandą. Pradžią i 
“Tėve mūsų” ir “Sveika, Mari- < 
ja” jis ir prisiminęs. <

Kada jau buvo vėlu ir aš ruo- < 
šiauši išeiti, visi mane prašė 4 

dar minutę pasėdėti- Atsiskir- 4 

darni pasikeitėm adresais. Aš 4 

buvau brangiausias jų svečias. 4

Grįžęs į Vilnių tarp kitų ke- 4 

lionės įspūdžių savo artimie- 4 

siems papasakojau ir apie susi- 4 

tikimą Samarkande, bet grei- 4 

tai jį užmiršau. Po 'kiek laikoj 
rudenį, gavau pranešimą iš paš- 4 

to, kad mano vardu gautas < 
siuntinys iš Samarkando.

Siuntinyje tarp daigų radau < 
raštelį: šias rožes pasodinkite < 
žemėje, per kurią teka upė < 
skaidri kaip dangus.

Aš jas pasodinau darželyje? 
prie namų ir jau kelinti metai ? 
laukiu atvažiuojant svečių iš 
Samarkando.

tam tikriem veiksmam, ir aš 
net nežinau, ar tai būtų efek
tyvu. Aš nemanau, kad tai bū
tinai reikalinga ir kad tai pa
tarnautų tikslui.

Derwinski. Žinia, nėra nau
dinga skatinti žmones bet ku
riai tiesioginei akcijai. Žinia 
taip pat, kad jei mes norime iš
laisvinti Estiją, Latviją, Lietu
vą, o taip pat ir kitas tautas, 
esančias Rusijos kontrolėje, 
mes turime imtis politikos, ku
ri nuolatiniu spaudimu vestų į 
nepriklausomybės ir laisvės at
statymą. Jūs, žinoma, nesiū
lote priimti status quo.

Sidzikauskas. Ne.
Derwinski. Mes turėtume šal

tojo karo strategijos ribose ką 
nors padaryti, kas priverstų So
vietus atsidurti defenzyvoje ir 
paskatintų evoliuciją, kuri Bal
tijos valstybėm grąžintų laisvę?

Sidzikauskas. Baltijos vals
tybių problema, kaip ir vidurio 
Europos dalies, problema. Vo
kietijos problema, Berlynas yra 
antrojo pasaulinio karo paliki
mas. Siu klausimų sutvarkymas 
yra neatjungimas nuo taikos ir 
teisinės tvarkos Europoje. Tei
singa ir patvari taika Europo-

Meno vakaras ateitininkų kongrese
— Dr. Antanas Sužiedėlis, 

Katalikų universiteto profeso
rius Washington. D.C., ateiti
ninkų kongrese Toronte liepos 
3 d., 10 vai. ryte, skaitys pa
skaitą tema: "Žvilgis i ateitinin
ką žmogų iš psichologinės pu
sės”. Kongreso posėdžiai vyks 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
1021 College St.. Toronto, Ont, 
Canada.

— Dr- Juozas Girnius, Atei
tininkų Federacijos vadas, sep
tintame ateitininkų kongrese 
Toronte, liepos 4 d., 3 vai. po
piet, Prisikėlimo parapijos sa
lėje. skaitys paskaitą tema: 
‘Ateitininkų idėjiniai pagrin
dai ir laiko uždaviniai”.

— Juozas Daubėnas, dramos 
aktorius ir režisierius, ateitinin
kų kongrese Toronte, liepos 3 
d., 7 v.v. vadovaus kongreso 
koncerto literatūriniai daliai, 
kurioje bus skaitoma ateitinin
kų kūryba penkiasdešimt metų 
eigoje.

— Juozas Bolevičius (Boley) 
dramos aktorius , ateitininkų 
■kongrese Toronte liepos 3 d., 
7 v.v., skaitys ateitininkų kūry
bą kongreso koncerto literatū
rinėje dalyje.

— Salvinija Gedvilaitė, atei
tininkų kongrese Toronte lie
pos 3 d. skaitys ateitininkų kū
rybą kongreso koncerto litera
tūrinėje dalyje.

— Solistas Jonas Vaznelis, 
iš Chicagos, dainuos ateitinin
kų kongreso koncerte liepos 3 
d. Toronto universiteto Hearst 
House didžiojoj salėj.

— Solistė Frudencija Binkie
nė dainuos ateitininkų kongre
so koncerte liepos 3 Toronto 
universiteto Hearst House di
džiojoje salėje.

— Aldona Kepalaitė, pianistė 
ateitininkų kongreso koncerte, 
liepos 3, Toronto universiteto 
Hearst House didžiojoj salėj 
skambins Dariaus Lapinsko, Je
ronimo Kačinsko ir Brunė Mar- 
kaičio kūrinius-

Kalba ir vynas
Prezidentas Johnsonas pa

skatino Amerikos atstovybes 
užsieniuose vartoti priėmimam 
tik Amerikos vynus.

Prezidentas de Gaulle paska
tino savo diplomatus diplomati
niuose pasikalbėjimuose varto
ti tik prancūzų kalbą — net 
ir tuo atveju, jei prancūzas dip
lomatas laisvai angliškai galėtų 
kalbėti.

je yra neįmanoma neatstačius 
Baltijos kraštų laisvės ir nepri
klausomybės. Kada ir kokiu bū
du tai įvyks, jau kitas klausi
mas.

Esminis dalykas yra, kad Bal
tijos valstybių klausimas ne
dingtų iš tarptautinės scenos.
Jis neturi tapti Sovietų są
jungos vidaus politikos reikalu, 
bet jis turi pasilikti tarptauti
ne problema, taikos ir teisinės 
tvarkos elementu Europoje. 
Yra daug kelių ir priemonių 
šiam tikslui siekti: per Jungti
nes Tautas; Pavergtų Tautų Sa
vaitės proga; per Europos Ta
rybą, kurios buveinė yra Stras- 
bourge. Mes ten esame šiuo 
metu. Mūsų europiniai draugai 
įvairiom progom skelbė, kad 
mūsų pavergtieji kraštai yra 
jungtinės Europos saugumo ele
mentas. Mes prašeme jus, kad 
jūs eventualiai, turėdami pa - 
veikesnes ryšių priemones su 
mūsų pavergtom tautom, padė- 
tumėt mums painformuoti juos 
ten, ką mes čia darome ir ką 
laisvasis pasaulis galvoja pada
ryti mūsų kraštam ir jų atei
čiai. Turiu galvoje Laisvosios 
Eurcpos radiją. Deja, mes ne
galime šiuo radiju naudotis. O 
jo siuntos būtų didelis veiks
nys, didelis ir reikšmingas ges
tas, kuris parodytų dėmesį jų 
likimui — ir tai būtų taikinga 
priemonė.

Derwinski. Ačiū. (b.d).

SOLISTAS JONAS VAZNELIS dai
nuoja ateitininkų koncerte Toronte.

— Los Angeles Dailiųjų Me
nų klubo susirinkime Pr. Lem- 
bertas parengė penkių autorių 
poezijos “rečitalį”, Alg. Gustai
tis papasakojo iš kelionės po 
Pietų Amerikos lietuvių -koloni
jas ir parodė keletą dail. J. 
Rimšos paveikslų. Pirmininka
vo Alė Rūta- Sekančiu pirmi
ninku yra Alg. Gustaitis.

NAUJOS KNYGOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos gaunamos: Darbininko ad
ministracijos spaudos kioske, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn 
N.Y. 11221.
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Protesto demonstracijos prieš
Lietuvos pavergimo 25 metų 

sukaktyje Worcesterio lietuvių 
organizacijų Taryba balandžio 
mėn. susirinkime nutarė su • 
rengti protesto eiseną per mies- 
tą iki rotušės. Tam reikalui bu
vo išrinktas komitetas ir su
darytos atskiros komisijos rep
rezentacijos, eisenos, rezoliuci
jų, pamaldų, finansų, protesto 
plakatų, genocido parodos, pro
pagandos bei spaudos reikalam- 
Darbo komitetą sudarė pirm. P. 
Stenelis, sekr. J. Svikla, ižd. F. 
Molis, J. Pipiras ir L. Jcku- 
•bauskas.

Apie įvyksiančią eiseną Wor
cesterio visuomenė buvo pain
formuota per lietuvišką ir ame
rikietišką spaudą, per keturis 
sekmadienius abiejose parapi
jose bei 'keturis kartus per 
“Laisvės Varpo” radijo valan
dėlę. Eisenos išvakarėse prie 
miesto rotušės kur susikry
žiuoja visi miesto autobusai, bu
vo išstatyta genocido paroda, 
praeiviams išdalinta anglų kal
ba apie 2000 atitinkamų atsišau

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 x
• Mortgage Loans
• FHA Home Improvement 

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

Electric and Telephone Biljs

12-Piece "Copper-Tint” Hostess Set — a cook n’ 
serve masterpiece by Anchor-Hocking. Set includes. 
1’4 qt. casserole and cover. 9” pie plate. 8" square 
cake pan, four 12 oz. French casseroles, four 6 oz. 
dessert dishes.

INSURED

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

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

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; 
veikia jau 41 metus. Per tą lai
ką savo taupytojams be jokios 
pertraukos visada laiku mokėjo 
priklausomus dividendus.

Draugija apdrausta: “Federal 
Savings and Loan Insurance 
Corporation” ir turi visas tei
ses. kaip ir visos kitos šios rū
šies finansinės draugijos.

Nuo 1965 metų liepos mėn. 
1 d. Schuyler Savings and 
Loan Association of Kearny, 
NJ. savo taupytojams mokės 

4>4% dividendo

kimų, vietos dienraštis taip pat 
įdėjo parėdus nuotrauką pažy
mėdamas, kad rytoj įvyksianti 
lietuvių protesto eisena.

Vyskupijos savaitraštyje ‘Ca
tholic Free Press’ kleb kun. J 
Jutkevičiaus dėka paskutinia
me puslapy buvo patalpintas il
gas straipsnis “Lithuania Tra
gedy Recall On 25th Anniver-. 
sary of Red Suppression”. Pas
kutinę savaitę Worcesterio vys
kupijos parapijoms ir 'kitų 
krikščionių bendruomenėms 
buvo išsiuntinėta laiškai, ku
riuose priminta žiaurus Lietu
vos tikinčiųjų persekiojimas ir 
prašoma pasimelsti už kenčian
čius.

Birželio 13 d. 2 vai. iš Lie
tuvių Piliečių klubo prasidėjo 
vienos mylios eisena, kurios 
priekyje dvi lietuvaitės nešė 
plakatą su užrašu: “March 
For Lithuanian Liberation”. Už 
jų žygiavo komiteto nariai, ve
teranų ir kitų organizacijų vė
liavos, veteranų būgnų orkest
ras, organizacijos, sv- Kazimie-

Schuyler 
Savings ' 
Announces .

NEW 
HIGHER 
RATE!
Piro FREE GIRS FOR THRIFT

IB
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.

Be to. bus duodamos dova
nos (žiūr. aukščiau patalpintą 
•lelbimą) tiems, kurie šioje 
draugijoje atidarys taupymo 
sąskaitą 200 dol. ar daugiau, 
ar padidins savo turimą sąskai
tą 200 dol.

Sąskaitą 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
vių.

41 metus be pertraukos mo
kėjusi savo taupytojams nusta
tytą dividendą. Schuyler Sa
vings and Loan Association of 
Kearny, N.J- kviečia visus bū
ti šios draugijos dalyviais ir pa
sinaudoti jos skiriamomis do
vanomis.

Adresas:
24 Davis Ave., Kearny, N.J., 

telef. 991-7260, arba 991-0001.
Darbo valandos:
Pirmadicnis-ketvirtadienis —. 

nuo 9 v. ryto ligi 3*vai.' p. p., 
Penktadieniais — nuo 9 v. ry
to ligi 7 v. vak.

WORCESTERIO ĖYVENTOJAI apžiūri genocido parodą prie miesto ro
tuos.

WORCESTER, MASS.

ro parapijos mokyklos moki - 
niai, Putnamo bendrabutietės 
su tautiniais rūbais bei kiti lie
tuviai. Buvo nešami 25 protes
to plakatai.

Miesto rotušės priekyje spe
cialioje estradoje 3 vai. adv. 
R. Sarapas pradėjo protesto su
si, nklmą. Perskaičius protesto 
rezoliuciją prieš Lietuvos pa
vergėjus, tylos minute pagerb
ti Lietuvos laisvės kovotojai ir 
tik ką miręs Worcesterio mies
to reikalų vedėjas McGrath, 
kuris buvo pasižadėjęs šiame 
susirinkime kalbėti.

Po miesto tarybos nario Ge
orge A. Wells pasveikinimo, 
Massachusetto senatorius Vy
tautas Pigaga priminė komuniz
mo gręsiantį pavojų, pakarto
damas proklamacijos šūkį: “Kas 
jūs esate, mes buvome, o kas 
mes esame, jūs galite būti”.

Ryškiausią kalbą pasakė kon- 
gresmanas Harold D. Donohue.

DOUBLE REWARDS 
FCR 

THRIFTY SAVERS!

■

inirtg July 1,

Lietuvos
Jis pabrėžė, kad birželio 15, So
vietams jėga užėmus tris Pa
baltijo valstybes, “yra juoda 
ir klastinga žmonijos istori
joje”. Kongresmanas pareiškė 
įsitikinimą, kad “daugelio ame
rikiečių susirūpinimas Lietu
vos likimu didėja”. Lietuviai 
esą “liudininkai mūsų nesuge
bėjimo gyventi ir veikti pagal 
tuos principus, už kuriuos mū
sų žmonės per abu pasaulinius 
karus kovojo ir mirė. Paverg
tų tautų likimas reikalauja šios 
tautos ir JT moralinę sąžinę at
statyti didžiuosius pagrindinius 
visų žmonių išlaisvinimo ir lais
vės principus”. Jis reikalavo, 
kad Jungtinės Tautos “pajustų 
visišką moralės ir žmoniškumo 
atsakomybę atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę”.

Adv. R- Sarapas perskaitė 
Massachusetto gubernatoriaus 
John A. Volpe proklamaciją, 
skelbiančią Pabaltijo tautų lais
vės savaitę birželio 13-19.

Po kalbų visi vyko į kated
rą, kur pamaldas laikė sv. Ka-

per
annum

i

pavergėjus 
miero parapijos kleb. kun. J. 
Jutkevičius, dalyvaujant Auš
ros Vartų ir Šv. Kazimiero bei 
Meno mėgėjų ratelio choram. 
Šventei pritaikytą pamokslą pa
sakė T. dr. A. Jurgelaitis, O.P. 
Susirinkime ir pamaldose, ne
žiūrint silpnos sveikatos, daly
vavo ir prel.K- Vasys.

Pirmadienio Worcester Tele
gram ilgoku straipsniu aprašė 
visa lietuvių eiseną ir susirinki
mą, o vakarinis Evening Gazet
te pirmame puslapyje dar pa
minėjo kongr. .H.D- Donohue 
kalbos svarbesnes ištraukas 
antrašte “Donohue Asks U.N. 
to Help Captive Lands”.

Nežiūrint vėsaus oro eiseno
je dalyvavo virš 1000 asmenų, 
o susirinkime prie rotušės arti 
2000. Vis dėlto iš virš 10,000 
lietuvių tai nebuvo perdidelis 
dalyvių skaičius. Kas dar liūd
niau. eisenos ir susirinkimo me
tu kai kurie lietuviai ramiai
girkšnojo šaltus gėrimėlius lie
tuvių suėjimų centruose, Lietu- viams dar gerokai trūksta tau- “Climb Every Mountain”. Dėl 
vių Piliečių klube ir Maironio tinio susipratimo ir pareigos filminio nepritaikymo iš origi-
parke. Buvo ir žioplių, kurie ei
seną sekė vien nuo šaligatvių, 
o kiti eisenoje nedalyvavo “iš 
principo”. Vis tik mums lietu-

NAUJI FILMAI

MUZIKOS SKAMBESYS
"The Sound of Music". Pir- 

imasis muzikinis garsas,pasie
kiąs publiką šiame Rodgers ir 
Hammerstein kūrinio filminia
me pastatyme — tai paukščių 
giesmė vėjų gaudesy Austrijos 
Alpių šlaituose. Prieš filmavi
mo aparatą ir žiūrovo akis tarp 
žavių viršūnių ir baugių uolų 
išsitiesia mėlyni ežerai, žalios 
kalvos ir pagaunantys .kaimai-

Režisorius Robert Wise, ga
biai pasinaudojęs helikopterio 
pagalba, nusileidžiant į aikštę 
filme “West Side Story”, ir šį 
kartą panašia technika priarti
na žiūrovą prie panoramos de
talių bei prie šlaito* centre be
dainuojančios Julie Andrews. 
Kalvos tikrai tampa gyvos jos 
dainų garsuose. Tik filme tai 
įmanoma parodyti su visu di
dingumu. kai scenoje teko apsi
riboti vien statine pradinio 
vaizdo padėtimi.

Scenos veikalą pervedant į 
filmą, tenka išvengti nemaža 
erdve apsiribojimo pavojų. Pvz. 
režisorius George Cukor, per- 
vesdamas iš scenos į ekraną 
“My Fair Lady”, labai nedaug 
teišsiveržė iš scenos varžančių 
sienų. Tai gal pateisinama tuo, 
kad George Cukor savo karje
rą pradėjo kaip teatro režiso
rius. Robert Wise, nuo pat pra
džios pasinėręs filmų gamybo
je ir už savo pastangas pelny
tai sulaukęs premijų bei įverti
nimų. ir šį sykį ršsireiškia tik 
filmams charakteringomis prie
monėmis ir formos grakštumu.

WORCESTERIO meno ratelis prie rotušės demonstracijose prieš Lietuvos 
pavergimą.

pajautimo, vis dar jaučiama ver
giška dvasia, nes jei niekas ant 
sprando nesėdi, tai galiu elg
tis taip kaip noriu. Pr.

KORNELIJUS BUČMYS, OFM

Filmo turiniui panaudota dai
nuojančios Trapp šeimos isto
rija daugeliui jau yra pažįsta
ma iš autobiografinės knygos, 
Rodgers -Hammerstein scenos 
veikalo bei ankstesnio nemu- 
zikalinio filmo.

Ne visai tikra vienuoliniu pa
šaukimu jauna postulantė virši
ninkės pasiunčiama prižiūrėti 
našlio kapitono septynių vaikų. 
Neilgai trukus ji patraukia ne 
tik vaikų, bet ir griežto kapi
tono širdį. Po vedybų skubiai 
tenka pasitraukti iš nacių oku
puojamos Austrijos-

Šis filmas tai ne tik reži- 
soriaus, bet taip pat ir Julie 
Andrews asmeninis triumfas. 
Ji žavi ne vien puikiai apval- 
domu, plačios skalės balsu, bet 
ir visa vaidyba. Pagelbiniuose 
vaidmenyse pastebime Christ - 
opher Plummer. Eleanor Par
ker, Richard Haynd ir kitus, iš 
kurių ypač išsiskiria Peggy 
Wood viršininkės rolėje.

Kiek nepagrįstai filmo pra
džioje pastebima, kad vaizduo
jamasis laikotarpis yra “the 
very end of the golden thir
ties”. Kam jau kam. bet nei 
vaizduojamai Trapp šeimai, nei 
Austrijai 1938 m. nacių okupa
cija nesudarė auksinio laiko
tarpio.

Iš originalaus Richard Rod
gers ir Oscar Hammerstein II 
to paties vardo scenos kūrinio 
filme paliktos išpopuliąrėjusios 
dainos “Do. Re. Mi”, “The Lo
nely Goatherd”, “My Favori
te Things”, “Edelweiss” bei 

•nalaus veikalo išleistos trys 
dainos, bet filmui R. Rodgers 
specialiai sukūrė dvi naujas 
dainas, parašydamas ne tik mu
ziką, bet ir žodžius: “I Have 
Confidence in Me” ir “Some
thing Good”. Dainos charakte
ringos ne" tik pagaunančia me
lodija, bet ir prasmingu turi
niu.

Didelė filmavimo darbų da
lis atlikta vietoje, ir tuo bū
du žiūrovas turi progos pasi
grožėti autentiškais Austrijos 
Alpių vaizdais, tokiomis istori
nėmis vietovėmis -kaip Frohn- 
burg pilis ar Felsenreitschule, 
kur vyksta garsieji Salzburgo 
festivaliai.

Dėl įvairių nuopelnų šis fil
mas rekomenduotinas visiems 
šeimos nariams. Kol kas yra ro
domas tik eilėje didmiesčių ir 
tai -rezervuotų vietų teatruose. 
Neapsimokėtų laukti, kol po 
kurio laikotarpio šis filmas bus 
perkeltas į kaiminystės teatriu
kus. Tik originalioje -laidoje ga
lima pilnai pajausti grožio vi
sumą. kai vaizdai perduodami 
erdviame Todd AO ekrane, gi 
muzika šešiais skirtingais ste
reo kanalais.

"The Truth About Spring" 
Nuo savo vaikystės dienų žavė
jusi filmų žiūrovus, Hayley 
Mills, dabar jau aštuoniolikme
tė. ir vėl pasirodo naujame fil
me kartu su savo tėvu Joyn 
Mills. Ir šį kartą pasikartoja 
abiejų bendras pasisekimas, pa
našiai kaip “Tiger Bay” ar 
“The Chalk Garden” atvejuose.

John Mills, kaip jūrų keliau
tojas bando pagal originalų že
mėlapį surasti paslėptus turtus, 
bet prie jų pretenduoja ir pirą 
tiškai nusiteikę apgavikai. Šių 
nuotykių fone tarp kapitono 
dukters ir atostogaujančio, ką 
tik studijas baigusio advokato 
pabunda pirmosios meilės ap
raiškos. Dėl skirtingo išsilavi
nimo bei socialinės padėties, 
pradžioje pasireiškia lyg tarpu
savio nepasitikėjimas bei nepa
sitenkinimas, tačiau neiš
vengiama tradicinės laimingos 
pabaltos.

šalia minėtų tėvo ir dukters 
Mills, prie filmo pasisekimo 
prisideda James MacArthur jau
nuolio rolėje, bei Niall Mac 
Ginnis ir ypač Lionel Jeffries 
piratų vaidmenyse

Spalvotoje fotografijoje pri
statytame Karibų jūrų vaizdų 
fone režisorius Richard Thorpe 
Šiuo atveju sukūrė sklandų fil
mą, pilnai tinkamą visiems šei
mos nariams.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Viščiuku ūkis, A. Kairys. Pre
mijuota trijų veiksmų satyrinė 
komedija. Kietais aplankais. 
Kaina 3 dol.

Su Trispalve. Mintys vaikam 
su palvotais piešinėliais. Re
dagavo A. Saulaitis. Kaina 75 
centai.
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PLB Valdybos 12-sis posėdis 
įvyko 1965 birželio 5 sekreto
rės Mildos Lenkauskienės bute 
Cleveiande. Dalyvavo pirm. J. 
Bachunas, St. Barzdukas, dr. A. 
Nasvytis, Alf. Mikulskis, Vyt. 
Kamantas, M- Lenkauskienė, E. 
Karnėnas, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Komiteto 
pirm. Algis Zaparaokas ir Kon
greso Finansų Komisijos pirm. 
Pr. .Razgaitis.

šešias valandas trukęs posė
dis išklausė pranešimų, svars
tė įvairius klausimus ir padarė 
eilę nutarimų.

1. Išklausytas PLB Kultūros 
Tarybos pirmininko dr. J. Pu- 
zino pranešimas raštu apie Kul
tūros Tarybos darbus, nutari
mus ir siūlymus. PLB valdyba 
nutarė buvusios PLB valdybos 
įsteigtą metinę 2000 dol- kul
tūrinę PLB premiją pakeisti į 
1000 dol. neperiodinę kultūri
nę premiją už išskirtinės reikš
mės kultūrinius laimėjimus ar 
siekimus. Nutarta skirti 500 
dol. KT siūlomam istorinės 
reikšmės lituanistinės medžia
gos mikrofilmavimui (Aušros ir 
pan. leidinių). Susipažinta su
lietuvių istorikų siūlymu 1219 
metus laikyti Lietuvos pradžios 
metais. Šį klausimą toliau stu
dijuoja istorikai ir vėliau PLB 
Valdyba darys nutarimą.

2. Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso rengimo planą patei
kė pirm. A. Zaparaokas. Nu
matyta įvairi kongreso progra
ma. Kongreso metu vyks sesi
jos jaunajai kartai, lituanisti
nių mokyklų, jaunimui, rengia
mos jaunimo spaudos ir meno 
parodos, sporto varžybos, ke
lionė laivu ežere, baliai keliose 
salėse ir t.t. Jaunimo metų — 
1966 metų — proga leidžiamas 
jaunimo kalendorius, ruošiama 
mokslinė studija apie pasaulio 
lietuvių jaunimą išeivijoje, 
spausdinamas prie automobilių 
prilipinamas lietuviškas ženkle
lis (vytis) ir t.t. Kanados jauni
mas yra prašomas pradėti pa
saulio lietuvių jaunimo metus 
su 'Kanados jaunimo kongresu 
šių metų spalio mėnesį.

Finansų komisijos pirm. Pr. 
Razgaitis pranešė, kad komisi-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Baisusis birželis buvo pami

nėtas šv- Alfonso bažnyčioje 
birželio 20. Tąją dieną daug 
žmonių dalyvavo 8:30 mišiose, 
pasimeldė už tremtinius ir žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. Mi
šias aukojo kun. A. Dranginis 
•ir savo pamoksle priminė tą 
Lietuvos tragediją.

Vasarinė tvarka, prasidėjo 
šv. Alfonso bažnyčioje birželio 
20. Didysis Choras, kuris vis 
gieda per suhią 10 v., atosto
gauja iki spalio mėnesio pra
džios. Visos mišios sekmadienį 
skaitytos.

šv. Alfonso bažnyčioje dabar 
įdėta vėsinimo sistema. Bažny
čioje per pamaldas patogu, ne 

Kvietimas
į Naujosios Anglijos LIETUVIŲ DIENĄ Marianapolyjc. kuri įvyks š. m.

liepos 5, pirmadienį 
THOMPSON, CONN.

Šių metų Lietuvių Diena yra skiriama atžymėti pirmam žingsniui mo
kyklos atsistatymo po gaisro. Bus atliktos naujo Marianapolio mokyklos 
pastato kertinio akmens pašventinimo iškilmės, kurias atliks naujasis 
marijonas vyskupas Jo Ekscelencija Pranciškus Brazys. '
Programa:
11 vai. Šv. Mišios, laikomos marijono vyskupo Pranciškaus Brazio, ir 

pamokslas
2 vai. Kryžiaus Keliai ypatinga intencija atžymėti kryžiaus kelią Sibi

ran ištremtųjų, prisimenant 25-sias masinio lietuvių vežimo į 
Sibirą metines

3 vai. Naujojo mokyklos pastato, atstatomo po gaisro, kertinio akmens
pašventinimas, atliekamas Jo Eksc. vysk. Pr. Brazio.

Autobusas iš Brooklyn© TT. Pranciškonų vienuolyno 680 Bushwick Ave. išeina 7 vai. 
ryte. Asmeniui kelionė 10 dol. Skambinti G L 2-2923 (vakarais GL 5-7068) / VI 7-4499

Liepos j d., pirmadienį, visi į tradicinę MARIANAPOLIO IŠVYKĄ PIKNIKĄ

Tėvai Marijonai

ja netrukus pradės lėšų telki
mą kongresui-

Kongresas vyks 1966 metų 
liepos pirmąjį savaitgalį Chica
goje kartu su IH-ja JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų švente.

PLB Valdyba pritarė vykdo
miems darbams.

3. Lituanistinio švietimo tyri
mų centro darbas pavestas vi- 
cepirm. Alf. Mikulskio pirmi
ninkaujamam Kultūros Tary - 
bos švietimo skyriui.

4. PLB Valdybos ryšininkais 
prie Vliko patvirtinti dr. Juo
zas Puzinas (Philadelphia) ir 
Algis Gureckas (New York).

5. Vykd. vicepirm. St. Barz
dukas referavo apie III-jo PLB 
Seimo šaukimą. Seimas įvyks 
1968 metais. Nutarta seimo me
tu rengti išskirtinės reikšmės 
kultūrinį įvykį. Šį klausimą 
PLB Valdyba plačiau svarstys 
kitame posėdyje. ruošiamos 
kraštų atstovavimo seime taisy
klės. Nutarta seimo ir kitais 
reikalais pasitarti su JAV ir Ka
nados LB kraštų valdybomis.

6. Alf- Mikulskio ir dr. A. . 
Nasvyčio keltas nusipelnusiųjų 
lietuviškame darbe asmenų at- 
žymėjimo klausimas bus svars
tomas kitame posėdyje.

7. Laikraščiai — Garsas ir 
Tėvynė — įvedė skyrius apie 
Bendruomenę. Medžiagą jiem 
parūpins PLB Valdybos reika
lų vedėjas E. Karnėnas.

8. Netrukus išeis pasaulio 
Lietuvio 16-tas numeris. Jo 
spausdinama 4000 egz., kurių 
2500 eina į JAV, 550 į Kana
dą, likusieji į visus pasaulio 
kraštus. Prenumeratų mokėji
mas vyksta labai pamažu.

9- Susipažinta su gautais ir 
išsiųstais raštais, pasisakyta į- 
vairiais einamaisiais reikalais, 
patvirtinti posėdžių protokolai, 
nutarta kitą posėdį šaukti lie
pos mėnesį.

10. Posėdžio pabaigoje dr. A. 
Nasvytis pademonstravo garsi
nį lietuvišką filmą, pagamintą 
Alf. Žibo, iš Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso 1965 vasa
rio 16 Sao Paulo mieste kong
rese dr- A. Nasvytis dalyvavo 
kaipo PLB Valdybos atstovas.

PLB inf.

taip tvanku, kaip anais metais, 
kai reikėjo prakaituoti per mi
šias vasaros metu.

Prel, L. Mendelis, energingas 
šv. Alfonso parapijos klebonas, 
birželio 18 išvyko į Europą pra
leisti savo atostogų. Prelatas ap
lankys Romą, Liurdo šventovę 
ir kitus miestus- Jis grįš at
gal i Baltimore liepos 31 d. Lin
kime jam laimingą kelionę.

Lietuviu Radijo valandėlės 
metinis piknikas, kuris buvo 
sekmadienį birželio 20. Conrad 
Ruth Villa, Baltimorės priemies
tyje, gerai pavyko. Seni ir jau
ni linksmai praleido laiką su 
savo pažįstamais. Visas pikniko 
pelnas padės radijo valandėlės

DARBININKAS

JUNGTINIS CHORAS su orkestru, diriguojamas A. Kučiūno, išpildo “Vilniaus varpus”. Nuotr. VI. Juknevičiaus.

JAUDINANTIS PARTIZANŲ PAGERBIMO KONCERTAS CHICAGOJE
Kad mūsų patriotiniai jaus

mai dar neatbukę, kad lietuvis 
gerbė ir tebegerbia savo tau
tos didvyrius, kurie per 25 oku
pacijų metus padėjo galvas už 
laisvę ir kad laisvieji lietuvia 
dar nesitraukia iš laisvės ko
vos fronto, aiškiai matėm bir
želio 13 d. Chicagoje, kai 5000 
minia suplaukė į modernią Mc 
Cormick Place teatro salę (toje 
pačioje salėje rytojaus dieną 
buvo sutikti astronautai) iš - 
klausyti lietuvių tautos didvy
riams - partizanams ir Sibiro 
kankiniams prisiminti skirto 
koncerto su Verdi “Requiem” 
ir Br. Markaičio “Vilniaus var
pais”. Įdomu, kad šiame gedu
lingame koncerte -mes nebu
vome vieni, bet mūsų didvyrių 
pagerbti ir pasiklausyti pasau
linės bei lietuviškos muzikos at
ėjo trylikos mums draugiškų 
valstybių diplomatai, eilė aukš
tų amerikiečių svečių, o kon
certo muzikinis įvertinimas til
po ir didžiausiame Chicagos 
dienraštyje — Chicago Tribu
ne. Vietoje kalbų ir įvairių 
sveikinimų koncerto dalyviai 
gavo menišką, ilgam laikui iš
liksiantį leidinį, kur angliškame 
tekste, paruoštame prof. dr. V. 
Vardžio. atspindi Lietuvos lais
vės kovų eiga per 25 okupaci
jų metus, išstisai išspausdintas 
1948 m. J. Daumanto atneštas 
laiškas tremties lietuviams ir 
programa su jos dalyviais. Lei
dinyje nėra nei fotografijų. 
nei skelbimų, o jį puošia dail. 
A. Kurausko ir dail. T. Valiaus 
grafika.

Penkių tūkstančiu minia (tiek 
buvo vietų salėje). įpratinta 

vedėjam A. Juškui ir K. Las- 
■kauskui toliau tęsti savo gražų 
darbą mūsų apylinkėje.

Jonas Obelinis 

Chicagos Lietuvių Operos tvar
kos, į šį ‘koncertą susirinko 
anksti, turėjo progos įsigyti lei
dinį, jį pasiskaityti ir tinkamai 
nusiteikti koncerto rimčiai.

Lygiai trečią valandą milži
niška scena buvo užpildyta bal
tomis togomis pasirėdžiusių 
moterų ir juodomis — vyrų 
choristų. Prieš chorą išsisklei
dė pilno sąstato Chicagos sim
foninis orkestras, solistai ir 
prieš juos dirigentas A- Kučiū- 
nas. Minutė minutėn, kaip bu
vo programoje numatyta, paki
lo majestro lazdelė ir iš choris
tų krūtinių, simfoniniam orkes
trui palydint, išsiveržė JAV ir 
Lietuvos himnai. Jau pirmose 
■minutėse Lietuvos partizanai ir 
kankiniai susilaukė istorinės pa
garbos — juk ar kada nors is
torijoje teks didelis simfoni
nis orkestras ir dar pirmaujan- 
tiš visoje Amerikoje, yra paly
dėjęs Lietuvos himną? Todėl 
nenuostabu, kad 5000 žmonių ■ 
minia stovėjo didžioje rimtyje 
ir ne vienas skepetaitėm šluos
tė skruostus.

Dar minutė kita ir “Requi
em aeternam dona eis Domi - 
ne” plaukė nuo -scenos į di
džiulę salę, į aukštai iškeltus 
balkonus, kur nuo sienos lyg 
sienos margavo žmonių galvos. 
Nepajudėdami, rimtyje pasken
dę, daugelis su ašaromis akyse, 
valandą ir 20 minučių klausėsi 
šios, nors gal ir griaudžios, bet 
meniniai taip iški’.mingcs pasau
linės kantatos. Joks garsas, 
šnabždesys ar išsišokėlio ap’.o- 
dismentas neperskrodė mirtinos 
publikos tylos. Ar tai buvo cho
ro partijos, ar solo, duetai ir 
kvartetai, ar iškilusis Sanctus, 
ar ir paskutinis Libera me. 
Kiekvieno prisiminimuose šis 
iškilus kūrinys, taip meniškai 
savųjų išpildomas su nepamirš
tamai įspūdingų simfoninio or
kestro akomponimentu, kėlė pa
žįstamus veidus ir vardus tų, 
kurie žuvo Lietuvos laisvės ko
voje ir kurių garbei nūnai 
skamba amžinieji garsai.

Pirmajai programos daliai pa
sibaigus. iš kiekvieno sutiktojo 
veido, išpirmojo pokalbio jau
tėsi. kad koncertas tikrai vie
nas iš pačių iškiliausių ir kad 
įspūdis milžiniškas, pralenkęs 
visų viltis.

“Vilniaus varpų” atlikti mo
terys išėjo su tautiniais rūbais, 
o vyrai juodais kostiumais. Tau
tinė kantata su lyrišku ir kiek 
nostalgišku prologu, su choro, 
soprano, mezzosoprano ir bari
tono solo partijomis, pabaigoje 
išsiliejo į jaudinantį, galingą fi
nalą, kur Vilniaus varpų skam
bėjimo triumfe kartojosi kiek
vieno lietuvio, kur jis bebūtų, 
nepalaužiamos viltys, kad Lie
tuva kelsis, ir ji bus laisva. Su 
tos gaivalingos vilties manifes
tacija kantatos žodžiuose ir 
muzikoj, kurią perduodami cho
rai ir orkestras, rodos, buvo 
pasiekę pačias jausmų viršū

nes, ir baigėsi Lietuvos parti
zanų ir visų žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę per 25 metus pa
gerbimo koncertas. Aplodismen
tų audra užliejo salę, ji tęsėsi 
kelias minutes ir niekas neno
rėjo kilti iš savo vietų. Po to
kių įspūdžių, po 'kokių gilių iš
gyvenimų kiekvienam sunku 
buvo skirtis su ta atmosfera, 
kuri buvo sukurta koncerto bė
gyje, su menine visuma, suda
riusia ir palikusia ilgai ilgai ne- 
pamiršiamas akimirkas. Toks 
tai galingas ir buriantis yra tik
rasis menas. Ir jo jėga liko 
dar magiškesnė, kai ji buvo su
jungta su vienu iš kilniausių 
tikslų — pagerbti savo didvy
rius. atidavusius už laisvę aukš
čiausią kainą — gyvybes.

Už Įvairias bendrąsias pla
taus mąsto šventes daug kartų 
gerbėme politikus, visuomenin- 
kus, įvairių bendrinių organiza
cijų vadus ir padėjėjus. Bet šią 
žuvusių pagerbimo šventę, ku
rios sąmata pasiekė 30,000 dol. 
išlaidų, suplanavo, parengė ir 
atliko, palyginus su kitomis ben
drinėmis organizacijomis, nedi
delis kolektyvas — Lietuvių O- 
pera, talkininkaujant Chicagos 
Vyčių chorui, Alice Stephens 
ansambliui ir ‘Tėviškės” cho
rui. Bet ši privati iniciatyva 
kaip netikėtai nustebino ne tik

BENDRUOMENES DIENA
CAMBRIDGE, NJ

JAV LB Pietinės New Jer
sey apylinkės lietuvių tradicinė 
bendravimo diena įvyko birže
lio 19 dienos vakare gražioje p. 
Gasparėnų sodyboje prie Vo- 
lerto ežero kranto. Ji, kaip ir 
ankstyvesniosios,vyko su 'tra
diciniu joninių laužu bei atitin
kama programėle, davusia šiam 
pobūviui kultūrinį atspalvi. Ta 
pačia proga buvo Įvykdytas ir 
loterijen leisto dail. Paukštie
nės paveikslo traukimas. Pa
veikslą laimėjo D. Valiūtė. Pel
nas paskirtas Lietuvių Fondui 
(šimtas dolerių) ir Rezoliucijų 
Komitetui Los Angeles (tris
dešimts dclerių). Tokiu būdu 
JAV LB Piet. New Jersey apy
linkė tapo Lietuvių Fondo na
riu.

Sveikinant jaunuosius 
absolventus

Nedidelėje P.N. Jersey apy
linkėje šiais metais net astuoni 
jaunuoliai baigė aukštesniąją 
mokyklą (High school). Jie yra: 
J. Gudėnaitė, H. Mingaila-01ew- 
nik, M. Raugaitė, M. Rumbai- 
tis (baigė su aukščiausio laips
nio pažymiais) V. Valius ir V. 
Vestonas. Visi yra priimti į uni
versitetus bei kolegijas. Be jų. 
šiais metais baigė kolegijas šie 
asmens: J. Elsbergaitė, S. Jan
kutė ir j. Vigelis. Visiems ab
solventams numatomas pagerbi
mo pobūdis rugsėjo mėnesio 
pradžioje.

Chicagos lietuvius, ne tik užsie
nio diplomatus, amerikiečius 
svečius, bet ir daugelį lietuvių 
iš įvairių JAV ir Kanados ko
lonijų suvažiavusių į didįjį kon
certą Chicagoje. Tikiu, kad 
skaitytojai iš jų išgirs dar šil
tesnių atsiliepimų, negu pajė
giau šiame raportaže išreikšti.

Baigiant noris pakartoti iš 
daugelio girdėtą mintį, kad įs- 
pūdingesnio pagerbimo mūsų 
didvyriai kažin ar besulauks, 
koks buvo Chicagoje birželio 
13 d. Chicagos Lietuvių Opera 
su savo talkininkais, suplana
vusi, paruošusi ir išpildžiusi šį 
■retą koncertą, nepabojusi mil
žiniškos finansinės rizikos ir 
ant savo pečių nešusi keliolikos 
mėnesių daibų naštą, lieka 
mums simboliu tikrojo patriotiš
kumo, kuris deklaruojamas ne 
vien proklamacijomis, bet ir iš
liekančiais darbais- Tegu būna 
žinomi ir šio koncerto Idėjos 
pradininkų vardai — tai muz. 
A. Kučiūnas ir Operos pirmi
ninkas Vyt. Radžius.

Praėjus dviem dienom 
po koncerto, didžiojo Chicagos 
dienraščio “Sun Times” vyr. re
daktorius parašė puikų vedam 7 
jį, akcentuodamas Lietuvos o- 
kupacijos 25 m. sukakti ir aukš
tai Įvertindamas koncertą.

VI. Rmjs.

Sugrįžo leitenantas 
Valentinas Raugas

Vyr. Itn. (1st lt.) Valentinas 
Raugas baigė karinę tarnybą. 
US marinų aviacijoje ir birže
lio 15 grižo namo i Cambridge. 
N.J- Savo tarnybos du metus 
praleido tolimuosiuose rytuose, 
kur turėjo progos daug pake
liauti ir pažinti Aziją. Dabar, 
išėjęs į rezervą, tęs tarnybą 
Camden, N.J., marinų rezervo 
dalinyje. V. Raugas yra baigęs 
Trentono kolegijoje matemati
ką, o nuo birželio mėn. 21 d. 
pradėjo rengtis Master laips
niui Temple universitete Phila- 
delphijoje. Nuo rugsėjo mėn. 
15 d. jis pradės dėstyti Eliza
beth, N.J. aukšt. mokykloje ma
tematiką.

— Ateitininkę septintaja
me kongrese, kuris prasideda 
šeštadienį, liepos mėn. 3 d., 10 
vai. ryte, Prisikėlimo parapi
jos salėje, 32 Rusholme Pk. 
Ores., Toicnto. Ont., Kanada, 
jaunučiai ir jaunesnieji moks
leiviai ateitininkai turės atski
rą posėdį — susirinkimą, ku
riam vadovaus V. Kclytis ir Ne
kalto Prasidėjimo seselės-

— Amerikos lietuviu inžinie
rių ir architektu sąjungos aš
tuntasis suvažiavimas šiemet 
Įvyks spalio 8, 9 ir 10. Ką tik 
iš spaudos išėjusiame "Techni
kos žodyje” paskelbta ir suva
žiavimo dienotvarkė Pramaty
ta prof. A. Jurskio paskaita

“Fizika-metafizika”, inžinierių 
techninių darbų paroda, eks
kursijos bei organizaciniai rei
kalai. Sekančiai kadencijai cen
tro valdyba bus renkama iš 
Bostono inžinierių.

— Donelaičio "Metu" nau
jas vertimas vokiečių kalbon 
pasirodė vakarų Vokietijoje, 
Heidelberge leidžiamame litera
tūros mokslo žurnale “Mickie- 
wicz Blatter” nr. 27. Verčia dr. 
Hermann Budensieg. Kol kas 
•išspausdinta tf.k ‘ ‘Pavasario 
linksmybės’ ’, bet ruošiama 
spaudai ir kitos dalys. Buden
sieg ne tik parašė straipsnį 
apie Donelaitį ir jo kūrybą, bet 
tame pačiame Heidelbergo žur
nalo numeryje patalpino ir ki
tų lietuvių poezijos pavyzdžių 
— Maironio. S. Neries, A. 
Churgino, J. Degutytės ir E. 
Astramsko eilėraščius.

— Nijolė M. žilytė birželio 
5 Marylando universitete bai
gė meno studijas. Rengiasi 
dirbti krašto apsaugos departa
mente Washingtone.

— Matas Grigonis Lietuvoje 
paminėjo 75 metų sukakti. Jis 
yra rašęs eilių vaikam, ilgai 
mokytojavęs, nuo 1930 m. pasi
žymėjo kaip vaismedžių augin
tojas.

MIDDLEBORO, MASS.

Apie 14.000 gyventojų mies
telyje. tarp Įvairių tautų atei
vių dar yra ir lietuvių. 191 Im. 
lietuvių čia buvo nemaža, kad 
net buvo Įsteigtas kooperaty
vas The American Lithuanian 
Cooperative Corporation Pub - 
lie Market vardu Pradžioje bu
vo 98 nariai ir išparduota 344 
šėrai po 10 dol. Dabartiniu lai
ku liko tik apie 50 narių su 
327 Šerais. F. Petruliui pirmi
ninkaujant, 1921 m. buvo nu
pirktas nemažas žemės sklypas 
ir pastatytas namas, kuriame 
buvo Įruošta krautuvė. Laikui 
bėgant, lietuvių skaičius mažė
jo. krautuvę teko uždaryti. Nu
tarta net visą nuosavybę par
duoti. Tai ir padaryta 1960 m. 
Dabar ant tos žemės ploto i- 
rengta eilė krautuvių, bankas, 
vaistinė, benzino stotis ir t.t. 
Midleboro lietuviai ilgai išlaikė 
šį savo kooperatyvą, bet seni
mui išmirštant. o jaunimui iš
vykstant kitur, teko jį uždary
ti- Vietoj pradinių Įmokėtų 10 
dol. už kiekvieną šėrą išmokėta 
po 75.18 dol. Praeityje nuošim
čiai irgi buvo nariams išmoka
mi reguliariai.

Lietuviškos parapijos čia nė
ra ir tik retkarčiais pasikvie
čiamas lietuvis kunigas iš 
Brockton, Mass. K. D.
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2604 East 
Bronx. 

Complete 
Road Service 
Tires

R1SPOLI SERVICE STATION 
Tremont Ave 
New York 
Auto Repairs
Motor Tune Ups

Batteries Brake Sen ice 
Lubrication
Pick up and Delivery 

Dial TA 2-8556 for Service

Accessories

A Happy and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers 

CENTRAL HOTEL AND 
RESTAURANT 

Open 6 days a week 
For Fine Italian Cuisine 
16 Main St. Sprata. N.J. 

Call 201 7°9-9957

Happy and Joyous 4th of July 
Al) Our Friends and Customers 

SAVOY MARK II 
SERVICE STATION 

’140 Vanderbilt ave. Brooklyn.
New York MA 5-8367 

Specialists in General Auto Repairs 
Domestic and Foreign Cars. Deal
ers in Esso Gasoline — Batteries 

Tires
Official New York State Inspec

tion Station No. 17069 
7 davs a week from 6 a m. 
midnite. Sundays from 8 a m. 
6 p.m. Expert Work —- All 

Work Guaranteed

to

Open 
to 12 

to

A Happv and Jovous 4th of Julv 
to All Our Friends and Customers 

MARTHAS 
CANDY KITCHEN 

Open 6 days a Week 
Ridgewood. N. Y. 

Call EV 6-9183

A Happv and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers 

MY BABY PRIDE
Baby Carriages Grow up 

Furniture Bedding and Playpens 
4855 Broadwav New York City 

CALL LO 7-0320

A Happv and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

PETTI’S OF LARCHMONT
65 Boston Post Road 

Larchmont. N.Y. -
TE 4-9796

A Happv and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers 

NUNZIOS PIZZERIA 
Onen 6 Davs a Week 

2155 Hvland Blvd. 
Staten Island. N.Y. 

Call EL 1-9647

A Happv and Jovous 4th of Julv 
to All Our Friends nnd Customers

FAMOUS DINER

Charles Dallis 
55 Westchester Square 

Bronx. N. Y. 
TA 3-9209

to
Happv and Jovous 4th of Julv 
All Our Friends and Customers

BUCKINGHAM CHEMISTS
101 West 57th Street.

Completely Rebuilt Proffesional
Charge Accounts—

Free Delivery
Call CI 7-2014 For Service

A 
Pharmacy.

A Happv and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

BOMBAY INDIA RESTAURANT

Everything New Beautiful — 
Surroundings But Still Serving 

the Finest Currv Foot at Reasonab 
Prices - Dinners from$1.50-$2 00 

465 W. 125 Str. New York City 
UN 4-9634

A Happy and Jovous 4th of Julv 
to All Our Friends and Customers 

ROCKY’S AUTO REPAIR 
Complete Auto Repair Service 

30 vears in Uptown Ai ea 
Expert Painting — Fines Body 

and Fender Work — Foreign and 
Domestic

610 West 125th Street — N.Y.C. 
Call UN 4-8376 

For Prompt Service

A Happv and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

JOSEPH TORCH

Artists Supplies 
Matting and Framing 

147 West 14th Street — N. Y. C. 
(Near 7th Avenue) 

CH 3-3534

A Happy and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

LILLIAN’S BEAUTY SALON

High Fashion Hair Stvle Specialist 
"Eeautv is Our Business" 

Phone KI 8-3644

A Happv and Jovous 4th of Julv 
to All Our Friends and Customers

CAPECI LUNCHEONETTE

Open 6 Days a Week 
260 Pulaski Ave. 

Staten Island N.Y.
Call Gl 7-9047

A Happv and Joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

BOULEVARD BOUTIQUE

Ever* thing for the Bride 
8.31 Castleton Ave. 
West Brighton. S.I. 

727-6362

A Happv and Joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

MARCEL'S SUPERETTE

163 South 11th Ave.
It Vernon New York 

OVV 8-2356

A Happy and Joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

HAPPY AND JOVOUS 
4th OF JULY

TO /” Olio roir-NOS 
AND CUSTOMERS

A 
to

to
Happv and Jovous 4th of Julv 
All Our Friends and Customers

MARIAS BEAUTY SALON

218 48th Street 
Union City. New Jersey

Happv and Jovous 4th of July 
All Our Friends and Customers 
FIVE COUNTIES CARTING 

CORPORATION 
Refuse Removal

24 hour Service J A 6-4648
John Clark. Mgr.

94-54 158th St. Jamaica N. Y.

A Happy and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customer.'

LARRY PLEATING INC.
321 Rider Ave.

SERVICE DISPLAY

CY 2-2190

A Happy and Jovous 4th ot July 
to All Our Friends and Customers 

CODI BROS. INC.
274 Hamilton Ave. White Plains 

New York 
Complete Auto Repairs

Dial WH 9-0749 For Prompt 
Expert Service

BROOKLYN AOl ARU M

AKC Puppies 
GERMAN SHEPHERDS 
POODLES. TOY & MIN. 

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

each purchase 
10'; reduction

H Y 9-0887

VILLA LIPANI
NEW PALTZ 3. N. Y. 

914 TU 3-9368

A Happy and Joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers 

WANDY-'S MUSIC
155 Halstead Ave -Harrison. N.Y. 

Musical Instruments sold Repaired
Flags in Stock or made to order 

Records — Popular Classical. 
Band and Drumcorp. — Uniforms 
and Drill team equipment Private 

Drum Lessons
(914> TE 5-0121

A Happy and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers 

D. STROUCONE PASTRY SHOP 
Fines Italian Pastry 

We cater to all affairs 
33-31 Francis Lewis Blvd. 

Bayside. L.I.. N.Y. 
353-5855

A 
to

Happv and Jovous 4th of July 
All Our Friends and Customers

BENNYS AUTO SCHOOL
1569 Webster Ave Bronx. N. Y. 

CY 9-1221

A Happv and Joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers 

ODEL DRIVE-IN CLEANERS 
3 hour Cleaners and Lauderers 

1217 Nepperhan Ave. 
Yonkers. N. Y. 

<914) YO 5-1230

A Happv and Joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers 

DOM’S SANDWICH SHOP 
578 Courtland Ave--Bronx. N.Y. 

MO 9-8706 
Excellent Food — Finest Service

A Happy and Joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers 

ARCHER DELICATESSEN 
1871 Archer St. Bronx. N.Y. 

Delicious Food — Excellent Service 
Walter Smith Prop. 

TA 8-5622

A Happv and Jovous 4th of Tnlv 
to A1.’. Our Friends nm’ Customers 

SEARS MARKET
89 Croton Ave Ossining. N.Y. 

(914) WI 1-5250
Excellent Service — Finest Foods

A Happv and Joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers 

LITHUANIAN BAKERY. INC. 
354-0970

131 Inslee St. — Elizabeth. N.J. 
201-354-0970

A Happv and Jovous 4th of July 
to All O’>r Fr iends and Customers 

UN 5-9850 Free Consultation 
SALLY’S BEAUTY SALON 

Stvling by Miss Sallv and Staff 
95 Liberty Place Weehawken. N.J.

A Happv and Joyous 4th of Julv 
to All Our Friends and Customers

SCHINDEL GLASS CO. 
JA 6-5241

"39-10 Hillside Ave Jamaica N.Y.

to
Happv and Jovous 4th of July
All Our Friends and Customers

JET AUTO RADIATOR
Radiators — Gas Tanks Heaters ~
Cor. 158th St. and Beaver Road

Jamaica. N.Y. RE 9-0009

A Happv and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

LIDO ONE HOUR CLEANERS 
AX 7-2423

83-25 Parsons Blvd. Jamaica. N.Y.

A Happv and Joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

PATRICK J. McGLYNN, INC. 
INSURANCE

846 Bergen Ave. Jersey City. N.J.

to
Happy and Joyous 4th of July 
All Out Friends and Customers

J. THREE LOUNGE
175 W. 23rd St.

Bavonne. New Jersey
201-FE 9-9622

A Happv and Tovo's 4th of July 
to All Orr Friends and Customers 

UNITED BUMPER 
SERVICE CORPORATION 

Bumper Rcnair end Rep’ating 
BI 8-1665

24 Legal St.

A Happv and Jovous 4th of Julv 
to All Our Friends and Customers 

LARRY’S TEXACO SERVICE 
Road Service Pick up nnd 

Delivery
1392 Ridgewood Ave. 
Haskell. New Jersey 

Dial 835-9736

to
Happy and Jovous 4th of July 
All Our Friends and Customers

FRED’S MILTON ROAD 
SERVICE STATION 

520 Milton Rd. Corner Oakland 
Bench Ave. Rve. New York 

Guaranteed Quality Repair Rork 
Also Foreign Car Repairs 

Phone: WO 7-5610 For Prompt 
Service

BOGOTA 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
CO E. Mair Street—F:n"O’a NT. 
Accounts insure'’ up to $10 000 

By the Federal Savings and 
Loan Insurance Corp.

Call HU 9-3666

A Happv and Jovous 4th of Julv 
to All Our Friends and Customers

ARMAND AUTO BODY SERVICE 
26 Englewood Avenue

201-568-5306

A 
to

Happv and Jovous 4th of July 
All Our Friends and Customers 
POST ROAD LIQUOR. INC.

112 Boston Post Road 
Larchmont. N.Y.

Choice Wines and Liquors 
<914) TE 4-2134

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

N“”' Summer Resort- Dude Ran< h 
NEW DRIFTWOOD LOUNGE 

SWIMMING POOL
Riding Horses on Premises 

Near Churches
IT A LI A N-A M ERICAN Cl' ĮSI N E 

78 miles out of N. Y. City
111 miles off N. Y. State Thruway 

Cali or write for Brochure

RESORTS

Private Beach - glorious surf 
THE FRIENDLY HOTEL

A Happv and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

T and S. PLASTIC 
MANUFACTURING COMPANY

305 Arlington Ave. 
Plainfield. N.J. 

Call 201-757-3588

A Happy and joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

EXPRESS COFFEE SHOPPE

68 East 170 ST.
Bronx. New York

J, Maniscalco Your Host 
JE 7-1670

A 
to

Happv and Jovous 4th of Julv 
All Our Friends and Customers

TRI COUNTY AUTOMATIC 
TRANSMISSION REPAIR 

Route 59. Monsex New York 
EL 6-9617

Automatic Transmission Suecia’ist 
All Makes Repp b-ed -Resea led -Re

built - Complete Auto Repair 
All Work Guaranteed

PARKWAY AMOCO 
SERVICE STATION 

West 230th and Riverdale .Ave.

Lubrication - - 
Motor Tune ups 
Batteries

Complete Auto Repairs 
Road Service 

Brake Service —
— Tires --
Pi~k up end Deliver” 

Repairs to Meet inspection 
Requirements— Dial KI 6-9828

For Every Service

Happy and Jovous 4th of July 
All Our Friends anH Customers 

RICK’S POST HILL 
SERVICE Station

3337 Boston Road Bronx. N.Y.
Complete Auto Repairs

Road Service—Motor Tune ups
Tires — Brake Seiwiee Lubri
cation — Batteries — Pick up and 

Delivery
DIAL 882-9770

A 
to

A Happv and Jovous 4th of July 
to All O'>r Friends and Customers 

TOMMYS SERVICE STATION 
2242 Cross Bronx Expressway

Complete Auto Repairs
Road Service — Motor Tune ups 
Tires — Batteries Erake Sercive 

— Lubrication — Accessories —
Pick up and Delivery 

TA 2-8354

to
Happy and Jovous 4th of July 
All Our Friends and Customers

JOE’S SUNOCO 
SERVICE STATION

4729 3rd. Ave. Bronx New York 
Complete Auto Repairs 

Road Service Lubrication — 
Batteries Pick up and Delivery 
Dial FO 4-9860 For complete and 

Excellent Service

to
Happv and Joyous 4th of July 
All Our Friends and Customers

ORIENTA BUS LINES. INC

43 Water St. White Plains. N.Y. 
Servicing Schools. Churches. 

Synagogues nrr' Organizations 
Call in WH 8-4028

A Happv and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

VILLAGE T-V
Recently Merged with Century T-V 

134 Larchmont Ave.
Larchmont. New Yoik

DIAL TE 4-2155 TE 4-8282

A Happv and JoWis 4th of July 
to All Our Friends and Customers

PARK CLEANERS and DYERS
26 Merit St. Tort Chester. N Y.

Bri'lnl nnd Evening Gowns 
Cared for. Draperies Rugs 
Cleaning Alterations Fur

Cleaning Cold Storage 
J. Mermne. Prop. - 

Telephone WE 9-3035

A Happv and Jovous 4th of July 
to All Our FrSends and Customers 

GARI FASHIONS 
470 Richmond Ave. 
Staten Island N.Y. 

Gl 8-0014

A 
to

Happv and Jovous 4th of July 
All Our Friends and Customers

Specialists in Repairing and 
Refinishin" of Fine Antique 

Furniture
Call UN 1-6121

A Happv and Jovous 4th of Julv 
to All Our Friends and Customers

ODELL DRIVE IN CLEANERS

3 hour cleaners and launderers 
1217 Nepperhand Ave. 

Yonkers. New York

DORRES SERVICE CENTER 
1702 Bruckner Blvd. 

Bronx. New York 
Complete Auto Repairs — Road 
Service Lubrication Brake 
Service — Tires — Motor Tune ups 

— Batteries - Pick up and 
Delivery

DIAL S42-9965—-For Prompt 
Service

A Happv and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers 

VIVONNES BEAUTY SALON 
4456 Broadwav. N. Y. C.

Exce'lent Hairstylists 
Specializing in Permanent 

Cutting- and Co’oring 
Dial LO 9-9653

to
Happy and Joyous 4th of July 
All Our Friends and Customers

SAINT ANN’S CATHOLIC 
CHURCH and CONVENT

Hoboken. New Jersey

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

CATERERS

In our town they speak about our 
Splendid Complete Wedding Recep
tions Everyone can afford this lux
ury complete price 88.50 per per
son. including liquors, beer, cocktail 
or d cuvres Complete 10 course din
ner. price includes all tips, flowers, 
beautiful table linens. Facilities from
50 to 500 people Service is our mot
to August bookings available HILL-
51 DE HOUSE CATERERS Hillside 
Ave. & Frances Lewis Blvd. - Hollis. 
Queens only hour from Brooklyn 
anil Bronx HO 5-7788

SERVICES
A 
to

Happv and Jovous 4th of July 
All Our Friends and Customers

JESSE WOODCRAFT
Cabinet Makers —Custom

Designers and Builders
7 Drake Ave.

New Rochelle. N Y.

CARPENTRY
KARRIS’S HOME 

IMPROVEMENT COMPANY

Tele 672-0644
Union St.. Brooklyn

A Happy and Jovous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

JOHNNY LUCC1S
RADIO TELEVISION SALES 

AND SERVICE
810 Forest Ave — Staten Island

Call Gl 8-1515

Malibu Kennels clearance on all 
small breeds, poodles, doxies, pekes. 
shclties. etc. Specialists in larger 
breeds. Weimaraners. Pointers, etc. 
Spacious boarding facils. grooming 
and training. 137 Powerhouse Rd.. 
Roslyn Heights. N.Y. 516-621-6860 
- MA 1-9761

A 
to

Hapnv and Jovous 4th of July 
Al! O”r Friend and Customers 
AAA RADION AND 
TELEVISION SERVICE

57 Oak St Portchester. N.Y.
Call WE 7-4622

For Prompt Expert Service

The OLD SEIDELBURG 
Open 7 days a week 

For the'Finest of Foods 
Come and bring the family 

for Sunday Dinner 
626 Third Ave N.Y.C. 

Call TN 7-2678

A 
to

Happv and Jovous 4th of July 
All Our Friends and Customers

DUNKIN DONUTS
114 East Fordham Road 

Bronx. N Y.
Tel: 364-9799

PATRIS PAINTING 
&. 

DECORATING COMPANY 
Interior and exterior fully insured 

Also full scaffold work 
24 Hours a Day 

RA 1-7378
A Happy and Joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers 
CHERRY LODGE RESTAURANT 

Private Dining Room 
For Weddings and Banquets 

Parties and Business Meetings 
Colonial Place Harrison. N.Y.

Call 914 TE 5-3388
1

------PLUMBING --------
STOP LEAKING FAUCETS 

Special Consideration to 
Religious Groups 

Call
J. J. FARRELL 

287 - 7179

CHARLIE’S BICYCLE and 
HOBBY CENTER 
Sales and Service 

Schwinn and other Makes 
Skate Sharpening

210 Brook St. — Eastchester. N.Y. 
GR 2-1489

A Happy and Joyous 4th of July 
to All Our Friends and Customers

H and O SERVICE STATION
109 E 138 ST. Bronx. N.Y.

CY 2-9937*
All Foreign and Domestic Cars

A 
to

Happy and Joyous 4th of July 
A!1 Our Friends and Customers

NAT TUCHMAN
LUNCHEONETTE

1204 Morris Park Ave.

Tel. 822-9891

A 
to

Happy and Joyous 4th of July 
Al! Our Friends and Customers 

PARK HILL BAR 
3973 White Plains Road 

Bronx. New York 
OL 5-9681

A Happy nnd Joyous 1th of July 
to Ali Our Friends and Custi mers 

PARADISE BAR an! GRILL 
Compliments of

Al McNally and Mr. B O’Connell 
260 Brook Ave. Bronx. N.Y.

CY 2-9787

A 
to

Happy and Joyous 4th of July 
All Our Friends and Customers

HARRY GRUBMAN
Tni Value Slipper Corp 

780 East 135th St. Bronx, 
MO 5-8500

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.

197 E 4th Street ’ 
EVERYTHING FOR 

THE PRINTING LINE 
Call OR 3-1830

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 skiing, etc. Restaurant, snack 
bar. cocktail lounge on premises 5 
minutes walk to village & churches 
Write for color brochure Cocozza 
Brothers - Scotty’s Deot. J. Lake 
George 5. N.Y. Tel. NN 8-2167 N.Y. 
Thruway to door

Schroeder’s Mt. Lake Resort RFD1. 
Kingston 1, N.Y. Tel. <914)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. 858 up in< hides everything. 
Booklet. 2 hrs NYC Thruway exit 19

ORBIT MOTEL
Asbury Park’s newest and finest 
4th & Berg St.. 1 block from beach. 
Free Ocean bathing - Swimming 
Pool (fresh water) - Continental 
Breakfast - TV and Air conditioned. 
Very reasonable rates. Write for 
folder. Your Host Jim Brown. Pro
spect 4-1141 10 rainutes to Mon
mouth Race Track.

WARREN
Direct Iv on the Ocean at Snring 
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. 
Supervised activities for children.
Fred O. Cosgrove 201 - 449-8800 

Free Parking — 
June 24 - September 7

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

Paradise Lake Motels and Cottages 
Paradise Lake Resort 4 miles south 
of Lake George. N.Y. Informal, re
laxing atmosphere, families, honey
mooners. 30 motel & 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.

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 ręligious groups. We deliver 
free Call 833-9390

JOE’S Mt. View Bex 61. RD" Cats
kill 5. N.Y. Tel. 518-943-5909. Hosts: 
Gill <£• Joe Scafidi. American cuisine 
- Home baking. Deluxe accom.. Pri.. 
semi pri. baths, swim. pool. orch. & 
entertainment. dancing. cocktail 
lounge, all sports, lake boating. 
Free color brochure and rates.

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. Darts, Jr. owner- 
Manager Phone: RA 8-4018

SERVICE

TRUITTS EXPRESS

Light Moving and Trucking

Day and Night 
Reasonable rates. Free Estimates

Call GL 5-3350

D & D PAINTING 
CONTRACTOR

Inside and-Outside Sparkling 
Firescape All Estimates Free 

All work guaranteed
311 Convent Ave N.Y.C.

Call WA 6-5370

JAMES LOUCAS 
CLOTHING STORE

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

Call Gl 2-4055

RICKS AUTO LAUNDRY INC 
Cars Washed and Vacuumed 

in minutes — Steam Cleaning 
Mobil Truck Washing 
Open 6 days a week 

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

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

Open 6 days a Week
Fine read}’ made Suits $50 and up 
Custom hand tailored Suits $85 up 

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

B. M. W. MARINA

Summer Slips available to 40 foot 
Gas — Complete repairs

STANZIONES BAKERY 
Open 6 Days a Week 

705 Forest Avenue. Staten Island 
Delicatessen Italian specialties and 
delicacies Home-made Italian spa
ghetti sauce Open Sundays Call 
Gl 7-9004 or Gl 2-4324

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.T.
Call 516 FR 9-2357 or FR 9-3311Surf ’n Sand. 561 Dune Rd. West

hampton Beach. 2 mi W. of Sword
fish Club. 516 - 288-2051. Overlooks 
ocean. Shrimp’s baby Danish lobster, 
steaks, chicken. $1.50 - S2 L. D. fr 
$2.75 a la carte, fr 12-12 Fri. Sat. 
Sun till May 30. Informal. Open 7 
days a week after May 30.

1965 Air Conditioned Cars to the 
Mountains Catskills, Fleischmanns 
Adirondacks, etc. Door to Door Ser
vice. Brooklyn. Bronx. Manhattan. 
Queens. Visitor’s Transport Service

CHARLIE’S SERVICE STATION
Open 6 days a week — 552 Midland

Inc. For Res. and Inform, call —
NY Ph: BO 8-2037

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.

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

TUXEDO BALLROOM

JIMMIE’S AUTO REPAIRS 

78 West 225th Street off Broadway

210 E. 86th St. and 3rd Ave. 
New York City 

RE 4-7335
Open 5*2 Days 

Complete Automatic Transmission 
Service 

Call 562 - 9839 
For Prompt Service

Motorcykle Mechanics 
Part of Full Time 

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

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.

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

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

available
GHOST MOTORCYCLES

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

ANTHONY 
PLASTIC SLIP COVERS

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

Fabric: If you have your own fabric 
Labor charge only

ISTVAN VARGA Coin and Stamp 
Exchange Coins - Stamps - Paper 
Money - Supplies, appraisals Top 
prices for choice material. "We buy 
and sell coins from all over the 
world" — 198 Martine Ave.. White 
P’ains nhone 914 WH 6-1241 Closed 
Mondays

OLD VIENNA
Fort Montgomery N.Y. — For the 
finest of food and wonderful at mo 
sphere near Bear Mt. Bridge on 9W.
1 hour from N.Y.C. Call Highalnd

LOFTS CANDY A GREETING 
CARDS 

301 BROAD AVE. 
PALISADES PARK. N J. 

Ixiw Prices & Speedy Service 
For the Finest of Cameras 

Call 201 947-5994
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

DIETING
Help to *irm up slack in face 

and neck - tone muscles 
Be amazed at results 

Classic Contour of N. Y.
20 E 66th Street. N.Y.C. Suite 1A

Call YU 8-4840
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AUKOS WASHINGTON) ŽYGIUI
Bostono lietuvių studentę žy- 
giui — 1965 m. gegužės mėn. 
15 d. į Washington, D.C- pa
remti aukojo šie Bostono lietu
viai:

Po 100 dol. Prel. P A. Vir- 
mauskis, J. Kapočius.

Po 50 dol. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugija

Po 25 dol. J. Adomonis, kun. 
Baltrashunas, J. Rasys, V- Stel
mokas, A. Treinys, J.P. Tuiny- 
la.

Po 20 dol- O.A. Andriulio- 
niai, A.J. Januškevičiai, S. Sta- 
rinskas Dorchester, Mass.

Po 15 dol. — A. dr. G. Ste- 
pulioniai, Po 10 dol. P. Ausie- 
jus, Br. Bajerčius, J. Bakšys, 
•M. Bratenienė, V. Brūzgas, J. 
W. Casper Jr., A. Girnius, St. 
Griežė-Jurgelevičius, S. Griga-

navičius, A. Januška, Dr. S. Ja
saitis, Dr. P. Kaladė, Dr. J. 
Kuodis, Alt S-gos Bostono Sky
rius, J. Liutkonis, Pr. Mučins- 
kas, N.N-, VI. Noreika, Sanda
ros 7 kuopa, L. švelnis.

Po 6 dol. Eleonora Griauzdė, 
V. V. Kulbokai. Po 5 dol. Z. Ba
rauskas, Bogužienė, R. Budrei- 
ka, Edm. Cibas, A. Černiaus
kas, J. Dabrila, St. Drevins- 
kas, A. Druzdis, K. Dūda, Br. 
Galinis, J. Grigalius, V. Izbic- 
kas, J- Jurėnas, J. Kačinskas, 
dr. A. Krisiukėnas, Br. Kruo- 
pis, A Lizdenis, J. Lubinas, A. 
Matjoška, A. Mažiulis, VI. Mic- 
kūnas, A. Namaksy, K. Nenor
tas, Al. Neviera, P. Peldžius, J. 
Starinskas, M. Simavičius, X.- 
Y., Kun. M. Vembrė, V. Vilutis, 
Žičkienė-

Po 2 dol. Ambraziejus, V. El
kinas, W. Germont, J. Gimbu-

tas, A. Griauzdė, V- Kuodys, St. 
Santvaras, Šidlauskai, A. Va- 
kauzienė, A. Vileniškis, • V. Žiau- 
gra. Po 1 dol. — P. Baronie
nė, Albina Šaltenis.

Viso aukų gautu 866 dol., iš
leista 620 dol., liko 246 dol.

Gautų aukų likutis yra Bos
tono studentų fonde. Tie pini
gai bus naudojami politiniam— 
Lietuvos laisvinimo reikalam.

Aukojusiems nuoširdžiai dė
kojame:

J. Kapočius — A. Matjoška

Bostono studentų ir ALB Bos
tono Skyriaus vardu

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

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

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
——- - ± ■ 1 — " - I ■ - - .1 - —— — ~ —

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

“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

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Didmeistris Bisguier. Tautvaišas 
ii- Rivera pasidalino antrą vietą 
stipriam Amerikos meistrų turnyre, 
surinkę po 3 *2 taško iš 5 galimų. 
1 v. Edward Formanek 4 tš. (jis 
praalimėjo buv. Paryžiaus meistrui 
S. Popel >; 5-6 v. Popel ir Martz po 
3 tš., 7-8 v. Brasket ir Ang. Sandrin 
po 2l2 tš. Viso dalyvavo 14 meistrų.

Tautvaišas pasisako, kad tai buvo 
labai įdomus turnyras, lošiamas, 
galima. sakyti, europėjiškomis sąly
gomis. Nedaug žmonių, ramu, daug 
vietos, neperdidelis tempas (45 ėji
mai per 2*4 vai.).

Paskutiniam rate Tautvaišas su
dorojo JAV žymūną Curt Brasket 
per 28 ėjimus (!), Schliemano gam
bite.

Amerikos jaunių p-bes (iki 21 m. 
amžiaus) įvyks Bostone, liepos 16 - 
21 d.d. Raginkime ir padėkime pa
sirodyti lietuvių jaunuoliams šiose 
JAV pirmenybėse!

Boston Sunday Globe, birželio 20 
iškelia nepaprastai stiprias varžy
bas. buvusias šiame Met lygos se
zone. ‘•Championship Division" ga
lutinis stovis tebėra neišspręstas 
dėl Vukcevič - Šveikausko partijos, 
fcuri atiduota įvertinimui. Jei Vuk
cevič laimėtų, tai Cambridge klubo 
rungtynės su lietuviais baigtųsi ly
giomis ir Cambridge būtų lygos 
čempionai. Tačiau, jei toji partija 
būtų pripažinta lygiomis — laimė
tų Lietuviai 3-2 ir lygos čempionu 
taptų M.I.T. čia tos partijos padė
tis Baltųjų ėjimas.

G. Šveikauskas

Baltieji. Vukcevič. Jugosl. meistras 
Massachusetts rinktinė įveikė R.

Island vyrus. Bostone, birželio 20 d. 
santykiu 17*4-5%!

Didmeistris Paul Keres eina pir
muoju tarpt, turnyre, Marianske 
Lazne, Čekoslovakijoj.

rolololol

<•>

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 —

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

S. KRAUNAITIS
DRUSKONIE HALL

ANDES, N. Y.

Telefonas 676 - 2781

Koioiol

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

LIETUVIŠKA 
VASARVIti Ė

BANGA
CAPE COD, MASS. 

GREAT MARSH RD. 
CENTERVILLE, MASS.

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

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

A. P a k š t y s

BANGA
Box 188. Centerville 

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

VILA
”JURAT£”

Cape Cod
Sezonas prasideda nuo

LIEPOS 1 D. 
iki 

RUGSĖJO 15 D.
Dėl užsakymų 

prašau kreiptis:

ELENA KRASAUSKAS 
273 Oxford Street 
Hartford, Conn. 

Tel. A. D. 3-2893

po liepos 1 d.
ELENA KRASAUSKAS 

PO. Box 307 
West Hyannis Port 
Cape Cod, Mass. 
Tel. — Hyannis 

Code 617 - 775-9216

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

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

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

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 2-1/67
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ........ AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ......  LV 4-^az
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue .......... — U. o-tioUo
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ------------  IL 6-2674
• CHICAGO 22, ill. — 2222 W. Cnicago Avenue .....-----  Prl
• 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 8-221,6
• 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 4-5406
• 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 6-6/66
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street --------- 8-286b
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave. _________  GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ______  Ri 3-0440

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave
Voodhaven 21, N s

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
VOKIETAITIS 

ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

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 įvertint^sl

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.

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
F

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

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

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

S & G MEAT MARKET

i!

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

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

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. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

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

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
» ...................Ii"" ................ I-------------------------------.-ĮĮ--------------------------------- ------------- - Į

I
HI

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

Home-Made Bologna

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

Tel. 516 AN 1-2864

Ramiausios atostogos

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

JUOZO MOCIONO 0K|
Pragyvenimas ir maistas sa
vaitei tik 35 dol. asmeniui. 
Maisto produktai iš savo ūkio. 
Smagiai pasimaudyti galima 
didelėje Hudsono upėje. Sezo
no pradžia — birželio 15 d. 

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

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

J. B. S HALIN 8
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Kortat Parkway Station) 
WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165
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DARBININKAS
numojįs
NAUJIENOS,

Darbininkas nuo kitos savai
tės dėl vasaros atostogų išlei
džiamas tik vieną kartą per sa
vaitę. Laikraštis bus spausdi
namas trečiadieniais. Skaityto
jai ji gaus ketvirtadieniais.

Studentu ateitininkę susirin
kimas bus šį šeštadieni dr. J. ir 
A. Kazickų vasaros rezidencijo
je East Hampton. Kalbės Tėv. 
Juvenalis Liauba, O.F.M.

— Algirdas Mažukna, 244 E. 
31 St. Brooklyn 26, NY., Ši
luvos Marijos koplyčiai paauko
jo 200 dol. Broniaus ir kun. An
tano Mažuknų atminimui.

— Angelę Karalienės parapi
jos metiniame piknike liepos 
11 orkestras pradės groti jau 
nuo 4 vai. popiet. Gegužinė į- 
vyks Jamaicos National Hali 
gegužinių vietoje, kaip ir anks
tesniais metais.

Į Kennebunkporta specialus 
autobusas su berniukais išeis 
liepos 2 d. 10 v. ryto- Užsire
gistravę prašom susirinkti Į 
pranciškonų vienuolyną, 680 
Bushwick Ave.

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.

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 i Albany. Informa
cijai skambinti vakarais tarp 
7-9 vai. CE 6-7140 arba rašyti: 
A. Sanders, Box 514 Marlboro, 
New York.

ERNAI GRUŽAUSKIENEI

mirus, jos vyrui Jonui, dukrai Valerijai ir visiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą

3

Julius ir Anelė Maskeliūnai
Romas ir Ona Baliūnai

Mielam studijų draugui
A4-A

A

DR. BRONIUI BAŠKIUI
mirus, jo žmonai Irenai ir šeimai gilią užuojautą reiškia

J. ir K. Norvilai
S. ir A. Dimai
P. ir M. Dimai

NATALIJAI KULBOKIENEI,

jos mylimam sūnui EDVARDUI mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškiame

STEFA ir ADOLFAS DIMAI

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad birželio 22 
mirė

KAZYS KARMAZINAS

sulaukęs 87 metų. Pašarvotas Salinsiu laidojimo įstai
goje Woodhavene. Laidojamas šį šeštadienį, birželio 26, 
iš Apreiškimo parapijos bažnyčios šv. Karolio kapinėse. 
Nuliūdime paliko keturi sūnūs, dvi dukterys su šeimomis 
ir devyni anūkai.

Vaikai

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

Brooklyno paštas praneša, 
kad šiemet liepos 5 yra legali 
valstybinė šventė, ir paštas bus 
uždarytas. Bus nešiojami tik 
skubūs laiškai. Iš pašto dėžu
čių laiškai surenkami kaip ir 
kiekvieną šventadienį.

Gediminas Rajeckas, vienas 
iš geriausių N.Y. lietuvių vyrų 
choro baritonų, po pavėluotos 
sunkios apendicito operacijos 
sveiksta ir neužilgo tikisi išeiti 
iš Hillcrest 'ligoninės. Vyrų cho
ras siunčia jam sveikinimus ir 
linki sveikatos.

Už žuvusius pajavoniečius mi
šios bus laikomos šį šeštadienį 
8 v.r. pranciškonų vienuolyne- 
Giminės bei draugus prašom at
silankyti.

Kun. Petras Butkus, Sydnė- 
jaus lietuvių kapelionas, kovo 
30 palikęs Australiją, keliauda
mas pro Singapūrą, Calcutą ir 
Bombėjų, aplankė Šventąją Že
mę, Romą, eilę Europos centrų 
bei Marijos šventovių. Birželio 
23 atskrido į New Yorką ir su
stojo pas pranciškonus.

Bronislava Morkūnienė iš 
Bronx, N Y. mirė birželio 22 d. 
laidojama birželio 25 d. iš Auš
ros Vartų bažnyčios New York 
City i šv. Raymondo kapines. 
Paliko liūdinčią seserį Kalėdie- 
nę ir sūnų Valterį su šeima. 
Pašarvota 178 Webster Avenue 
Bronx Chapel laidotuvių įstai
goje. Laidotuvėmis rūpinasi Ša- 
linskų laidojimo namai. Telefo
nas VI 7-4499.

Organizuojamas autobusas 
į T.T. Marijonų metini pikni
ką, kuris įvyks liepos 5 dieną. 
Kadangi laikas labai trumpas, 
tai prašom greitai registruotis 
Darbininko administracijoje — 
GL .2-2923, vakarais GL 5-7068 
arba VI 7-4499. Kelionė asme
niui 10 dol.

TĖV. PETRAS BANIŪNAS, O. F. M., (v.) pradeda jubilėjines mišias Maspetho lietuvių bažnyčioje. Kairėj 
— Tėv. Jurgis Gailiušis, O. F. M., dešinėje — Tėv. V. Gidžiūnas. O.F.M. Nuotr. V. Maželio.

LITUANISTIKOS STUDIJOS F0RDHAME
Įvairiuose suvažiavimuose, 

spaudoje ir pokalbiuose dažnai 
girdime nusiskundimus, kad 
jaunimas neišmoksta lietuvių 
kalbos ir nutausta. Kalbama 
apie naujų mokslo įstaigų stei
gimą, bet nekreipiama dėmesio 
į esamas ir jomis nesinaudoja
ma, ar naudojamasi nepakan
kamai

Visi žinome, kad pirmoji pa
reiga vaikus išmokyti lietuviš
kai guli ant tėvų pečių, paskui 
juos reikia siųsti į šeštadieni
nes ar kitas lituanistines mo
kyklas: pranciškonų gimnaziją 
Kenrfobunkport, Me., berniu
kus ir Nekalto Prasidėjimo se
serų bendrabutį Putnam, Conn, 
mergaites, šiomis mokyklomis 
vaikystėje nepasinaudojęs stu-

Dail. J. Bagdono tapybos kū
rinių paroda Maspetho lietuvių 
parapijos salėje atidaroma lie
pos 2 d. 7:30 v v., uždaroma lie
pos 11 vakare. Parodą bus ga
lima lankyti paprastom dienom 
nuo 7 iki 9 v.v., šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 11 v. r. iki 
9 v.v. Parcdos rengimo komi
tetui pirmininkauja kun. V. Pik
turna, jam talkina J. Vytuvienė. 
D. Penikas. T. Slapšys-

Lietuviu jaunimo ir organiza
cijų kovai dėl Lietuvos lais
vės komiteto posėdis su orga
nizacijų atstovais bus šį penk
tadienį. birželio 25. 8 v.v. Ap
reiškimo parapijos salėje.

Gedulingos pamaldos už mano 
mylimo vyro

A. A. PULK.

EDVARDO 
KRAUNAIČIO

vėlę bus laikomos St. Ann’s 

bažnyčioje Andes, N. Y.„ lie

pos 3 d. 12 vai. popiet. Po 

pamaldų Andes kapinėse bus 

šventinamas paminklas.

Draugai ir pažįstami maloniai 

kviečiami dalyvauti.

Sofija Kraunaitienė 

Š. m. birželio 22 dieną
KAZIMIERUI KARMAZINUI

mirus, jo sūnui. New Yorko Dramos Teatro aktoriui 
Leonui Karmazinui ir šeimai giliausią užuojautą reiškia 
kolegos:

l 'incė J on uškait?~t*sk ai f ir n ė
Elvira O'slapienė
Laima V as.liauskaitė
Birutė ir Edvardas Lioliai
Vytautas Abromaitis (
Vytautas Oniūnas
Vytautas Valiukas
Kazys Vasiliauskas
Romanas Vilkas ir
dail. Albinas Elskus

dentiškasis jaunimas turi dar 
kitų galimybių.

Antai Fordhamo universite
te jau šešti metai vasaros se
mestre dėstomi lituanistikos da
lykai, už kuriuos duodami ir 
kreditai. Dėstytojai yra dalykų 
specialistai, šią vasarą Fordha- 
me lituanistiką dėstys prof. V. 
Jeskevičius, S.J., prof. A. Sa
lys, prof. J. Puzinas ir prof. A. 
Vasys. Programoje numatyti du 
lietuvių kalbos kursai: prade
dantiems ir pažengusiems. Už 
kalbos kursus duodami 6 kredi
tai. Be to, bus dar dėstomas 
aukštesnis kursas — “Įvadas į 
Baltų kalbotyrą”. Jį dėstys 'pro

Tėvų pranciškonų kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

Vieną Tūkstanti dolerių — 
Mrs- Veronika Bridgevaitis, sū
nūs Julius ir Vincentas. Det
roit. Mich., Įrašo seseris Lietu
voje Oną ir Elzbietą, mirusius 
tėvus Julių ir Mariją, brolį An
driejų Medikus, seserį Mariją 
Kvasauską.

Po 100 dol. N. N- Jubiliejaus 
proga.

Spaičys Aleksandras įrašo 
mirusią žmoną Mikolina. Wood
haven, N.Y.

Lukai Pranciškus, Alicija, Ho
ward Beach, L.I.

Staškus Jadvyga, Brooklyn, 
N. Y.

Novickienė, K. įrašo mirusį 
sūnų Silvestrą Armalavičių New 
Britain, Conn.

Lietuvos Vyčiai Brooklyn - 
Queens 41 ma kuopa per Helen 
Playtis, Richmond Hill, N. Y.

Parduodama Hudsone, N. Y.. 
nedideliame ir ramiame mieste, 
esančiame prie Hudsono upės, 
nebrangiai parduodamas gra - 
žus mūrinis 4 butų -namas ge
roj vietoj, ramioj gražioj gat
vėj. Prie namo didelis kiemas. 
Namą ir kiemą'supa aukšti me
džiai ir žydintys krūmai. Be to, 
yra 4 geri garažai. Namas par
duodamas, tėvui mirus ir sū
nui išsikeliant kitur gyventi.

Informacijai kreiptis šiuo ad
resu: George Mankay, 318 Al
len St., Hudson, N.Y. 12534. 
Telefonas: TA 8-5175.

fesorius A. Salys, už kurį bus 
duodami 3 kreditai.

Registracija liepos 2 d. Va
saros semestras tęsis nuo lie
pos 2 iki rugp. 15. Lietuvių kal
bos 6 kreditų kursas 216.00 
dol., o “Įvadas į Baltų kalboty
rą”, 3 kreditų kursas 120.00 
dol. Studijuojantiems sudary
tas stipendijų fondas. Stipendi
jų po 100.00 yra pažadėjusi 
Lietuvių Bendruomenė, prel P. 
Juras, dr. Al. Šmulkštys ir pro
fesorius A. Vasys. Smulkesnių 
žinių galima gauti, prašant šiuo 
adresu: Prof. A. Vasys, Ford
ham University, Bronx, N. Y. 
10458. * T-V.G.

Moterų Vienybė. Brooklyn, 
N. Y., per Mrs. Helen V. Kul
bei'. President •

Po 50 dolerių
Kazlauskas Valerija, Flush - 

ing. N.Y., įrašo savo sergantį 
brolį Paulių P- Melvidą.

Stuporai S. Brooklyn. N. Y., 
įrašo mirusius Uršulę ir Ste
poną Stuporus

25 dol. — šarkenis Balys. 
Newark, N. J.

Po 10 dol. A. Bagdonas, 
Brooklyn. N.Y., Sprindienė E- 
milija. Brooklyn, N. Y., Valkū
nas Vyt. Brooklyn, N.Y.

5 dol. Mrs- M. Oskutis, Eli
zabeth. N.J.

Visiems aukavusiems teatly
gina Visagalis! Šiuo momentu 
■reikalingos didelės sumos per
kamai žemei apmokėti Malonė
kite prisidėti, kad ir kuklia au
ka. Tai Dievo garbei ir Tėvy
nės labui. Aukas siųskite: —.... 
Building Fund, Franciscan Mo
nastery, 680 Bushwick Ave., N. 
Y. 11221.

ė

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York. N. Y.
Tel. R E 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer 
^KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. PP. 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė

šv. Petro parapijos choro 
paskutinė šio sezono bendra 
praktika įvyks liepos 1 d. 7:30 
v.v. parapijos salėje prie E. 7 
gatvės. Gi rugpjūčio 1 d. choras 
dalyvaus lietuvių dienoje pas 
tėvus pranciškonus Kennebunk
port, Maine Ten choras giedos 
mišias ir po pietų atliks meni
nę dainų programą. Šios prog
ramos pasiruošimui choras vėl 
renkasi repeticijoms parapijos 
salėje prie E. 7 gatvės liepos 
22 ir 29 d. 7:30 v.v.

Pamaldos i Jėzaus Širdį šv- 
Petrą parapijos bažnyčioje bus 
laikomos birželio 25 ir 26 d. 7 
v.v. ir užbaigiamos birželio 27 
d. 2:30 popiet.

Maldos Apaštalavimo draugi
jos susirinkimas bus birželio 
27 d. 3 v. popiet parapijos sa
lėje po bažnyčia. Prieš susirin-
kimą draugijos nariai dalyvaus 
Triduum pamaldose į Jėzaus 
Širdį.

Columbian seselės, kurių vie-
nuclynas yra 950 Metropolitan 
Ave., Hyde Park, Bostone bir
želio 27 ruošia vadinamą meti
nį Lawn Party ir kviečia visus 
bostoniečius atsilankyti.

Tikėjimo platinimo draugija 
ir apaštalo šv. Jokūbo draugija 
birželio 26 d. 8 v. popiet ruo
šia jaunimo orkestrų varžybas 
Bostono College Aikštėje- Įėji
mo bilietai: 2.50. 2.00 ir 1.50 
dol.
Mirusieji:

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje mišių palaido
ti šie asmens:

Juozas Stankus (birželio 8 d ) 
78 m. amžiaus. Velionis gyveno 
60 Cousier gatvė. Waymouth. 
Nuliūdime paliko tris dukteris. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Jenas Matonis (birželio 8 d.) 
54 m. amžiaus. Velionis gyveno 
9 Bantry Way. So. Boston. Nu
liūdime paliko žmeną. dukterį, 
du sūnus, seserį ir brolį. Palai
dotas šv. Benedikto .kapinėse.

Agota Niernotavičienė (birže
lio 14) 71 m. amžiaus. Velionė

JAMES STRIGŪNAS,’ kurios savo 
žmonos Sofijos prisiminimui sudė
jo naujas šv. Petro parapijos baž
nyčios duris, paaukodamas penkis 
tūkstančius dol.

gyveno 91 Old Harbor gatvė, 
So. Boston. Nuliūdime paliko 
dukterį. Palaidota šv. Juozapo 
kapinėse.

Dr- Bronius Baškys (birželio 
25 d.) 45 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 42 Milk gatvė, Dorches
ter. Nuliūdime paliko žmoną, 
dukterį ir du sūnus. Palaidotas 
Forest Hills kapinėse.

BAIGĖ MOKSLĄ

Sesuo Genovaitė Grigaitė, 
C.J.C., Nukryžiuoto Jėzaus Se
serų Kongregacijos, baigė Bos
tono kolegiją birželio 7 ir gavo 
teologijos mokytojos magistrės 
laipsnį. Jos tėvai Kazimieras ir 
Konstancija Grigai gyvena 
Brockton, Mass.

Sės. Genovaitė mokė šv. Pet
ro parapijoje 15 m- Šią vasarą 
vadovaus “A Workshop in the 
Methods of Teaching Religion’’ 
motiniškam name.. Yra vadova
vusi kursam pasauliečiam mo
kytojams Bostono arkivyskupi
joje ir daug pasidarbavusi ‘Con
fraternity of Christian Doctri - 
ne’ ne tik Bostone, bet ir Wor- 
cesterio vyskupijoje.

Kitiem mokslo metam pa
skirta mokytojauti Cambridge. 
Mass.

SESUO GENOVAITĖ GRICIŪTĖ, 
C. J. C.

PADĖKA
Povilo ir Veronikos Samulė- 

nų vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukaktis buvo minima birže
lio 13 Aušros Vartų bažnyčio
je. Iškilmingas padėkos mišias 
aukojo klebonas kun. J. Gurins- 
kas, asistavo kun. A. Kardas ir 
kun. P. Urbaitis, salezietis. Mi
šių pabaigoje kleb- kun. J. Gu- 
rinskas perskaitė šv. Tėvo pa
laiminimą. kuris buvo atsiųstas 
iš Romos.

Vaišės įvyko 1:30 v. Vytauto 
Beleckio svetainėje Ridgewoo- 
de. Svečių buvo -per 150, tai 
daugiausia sūnūs, dukterys, 
marčios, žentai, sūnėnai, duk
terėčios ir kiti giminės bei pa
žįstami. Jie visi mus -gausiai ap
dovanojo.

Iš gilumos širdies dėkojame 
visiems svečiams ir viešnioms 
už dovanas, kleb. kun. J. Gu- 
rinskui, kun. A. Kardui ir kun. 
P. Urbaičiui už šv. mišių au
kojimą.
Povilas ir Veronika Samulėnai

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-' 
rūmas — žavi gamtos dovana. • 
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 LŪŠYS 
88-01 104th Street 

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

Iki malonaus pasimatymo!




