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Estai, latviai ir lietuviai pas valstybes sekretorių
Valstybės sekretorius Dean 

Rusk trečiadieni, birželio 23. 
priėmė Bendrojo Amerikos pa- 
baltiečių komiteto delegaciją. 
Delegacijoje buvo Alto pirmi
ninkas AL. šimutis ir vicepirmi
ninkas A. Rudis, Latvių sąjun
gos pirmininkas P. Lejinš ir

HARTFORDO ŠVENTEJE UŽ LAISVĘ dalyvavo per 2,000 organizuotu asmenų
Ilgai ir kruopščiai rengtos 

protesto demonstracijos prieš 
Pabaltijo pavergėjus rusus bir
želio 20 d., praėjo labai sėkmin
gai. Demonstracijoms ruošti bu
vo sudarytas jungtinis komite
tas iš lietuvių, latvių ir estų, 
net iš 43 asmenų. Jis buvo pa
siskirstęs i 6 sekcijas, ku
rios dirbo labai rūpestingai.

Pamaldos
Protesto demonstracijų cere

monijos prasidėjo 2 vai. po pie
tų Šv. Juozapo Katedroje, Far
mington Ave., pamaldomis. Mi
šias 'laikė vysk. Pr. Brazys. E- 
vangeliją paskaitė Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos klebonas 
Kun. Juozas Matutis. Pamokslą 
sakė prel. Jonas Balkūnas. Per
•mišias 'giedojo muz. Jurgio Pet- 
kaičio diriguojamas “Aido” cho-

PABALTIEČIŲ DELEGACIJA pas Connecticut© gubernatorių John Dempsey, kuris birželio 20 paskelbė Pabaltiečių Dieną. Iš k. d. 
latvių at. Jekabs Apinis, infor. pirm. A. Dragunevičius, gub. J. Dempsey, kom. pirm. dr. P. Vileišis, estų at. A. Hinnow ir kom. vicep. Z. 
Strazdas.

SAVAITĖJE SVARBIAUSIA: Alžyras ir stiprėjantis karas del Vietnamo
Vietname komunistai turi ini

ciatyvą atakom ir terorui. Pa
čiame Saigone niekas nesąs tik
ras dėl nelauktos teroristo 
bombos. Hanoi radijas skelbė, 
kad tarp skirtų nužudyti esąs 
ir gen. Taylor. Staigiom ata
kom komunistai puola miestus 
ir likviduoja jų gynėjus. P. Viet
namo kariuomenė tebėra gyni
mosi 'pozicijoje. Amerikiečių ka
riuomenė dar tik pradėjo daly
vauti valymo akcijoje. Nuosto
liai didėja. Bombardavimas š- 
Vietname nepasiekė savo tiks
lo — priversti Vietnamą derė
tis.

Amerikoje skilimas opinijoje 
dėl Vietnamo gilinamas. Frank 
Conniff (Journal American) tei
gimu, kraštutiniai demokratai 
ligeralai ir Lippmannas gilina 
appeasement© reikalavimus. Kai 
tik prezidentas patenkina vie
ną, jie kelia naują. Patenkino 
reikalavimą derėtis, paskui — 

■vicepirmininkas A. Berzinš, Es
tų tautinio komiteto pirminin
kas Heik'ki A. Leesment ir 'Vice
pirmininkas G. A. Busch
mann.

Priėmimas truko 30 min. 
Buvo Įteiktas memorandumas. 
“Delegacijos nariai kėlė ir eilę 

ras. Bažnyčioje visas ceremoni
jas tvarkė arkivyskupo patarė
jas, New Britaino Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos klebo
nas, kun. dr. Benediktas Gau- 
ronskas.

Paradas
Po pamaldų nuo katedros iki 

Bushnell Memorial (pusantros 
mylios) buvo paradas. Paradui 
vadovavo Walter Patterson. 
Priekyje buvo nešamas didžiu
lis plakatas su užrašu: “Free - 
dom for Baltic States”. Šalia to 
užrašo dešinėje — Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos žemėlapis. Pa
baltijo valstybės surakintos su 
grandinėmis, o ištiestos ran
kos šaukiasi pasaulio pagalbos.

Eisena vyko šia tvarka: Ko
mitetas, orkestras, lietuvių ve- Estonia the first Victims of 
teranai, jų pagelbininkių kuo- . Russia’s Colonialism”, “Free-

derėtis be sąlygų, paskui —su
stabdyti oro atakas. Tik komu
nistai laiko tai Amerikos silp
numu ir derėtis nenori. Kai Pe- 
kingo radijas paskelbė, kad vie-

ALŽYRE—kas labiausiai pralaimėjo
Alžyro Įvykiuose aiškėja, kas 

daugiausia pralaimėjo birželio 
19 nuvertus Ben Bella. Pralai
mėjo kom. Kinija. Ji norėjo 
Azijos-Afrikos konferenciją bir
želio 29 paversti tribūna pro
pagandai prieš Ameriką ir So
vietus. bet vadinamieji neutra
lieji kraštai paveikė, kad kon
ferencija atidėta Į lapkritį. Ko- 
mun Kinijos, Indonezijos, Pa
kistano vadai birželio 28 nuvy
ko slapto posėdžio pas Nasserį 
į Kairą.

Pralaimėjo ir Sovietai. Alžy
re liepos pabaigoje turėjo bū
ti jaunimo festivalis — sovieti- 

kitų pabaltiečių problemų, ne
aplenkiant JAV-Sovietų Rusijos 
konsirliarinės sutarties, kultūri
nio bendradarbiavimo. Jungti
nių Tautų vaidmens pavergtų
jų tautų išlaisvinime ... Taip 
pat išreikštas pasitenkinimas 
dėl JAV vyriausybės dabarti

pa. limuzinas I su garbės sve
čiais; estų veteranai, estų tauti
nių šokių grupė, limuzinas II 
su garbės svečiais; lietuvių “Ai
do” choras, latvių “Rota” cho
ras. limuzinas III su garbės sve
čiais; lietuvių tautinių šokių 
grupė, lietuviai skautai, lietu
vės moterys tautiniais rūbais, 
kubiečių grupė, publika, auto
mobiliai.

Plakatai
Prie kiekvienos grupės buvo 

nešamas plakatas su užrašu: 
“Stop Red Agression”, “Stop 
Genocide in Estonia. Latvia and 
Lithuania”, “We support L.B.J. 
Vietnam policy”, ‘ ‘Freedom 
for Estonia. Latvia and Lith
uania". “Lithuania, Latvia and 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- pasauliui žinomu taikos ir lais-

nintelis teisėtas derybom esąs 
Vietnamo ‘ ‘išlaisvinimo fron
tas' ’, appeasement© gilintojai 
jau siūlo derėtis su Vietkongu, 
daryti rinkimus ir t.t.

nei propagandai didžiausias fo
rumas. Bet festivalis atšauktas. 
O Alžyro užsieniu reikalų min. 
Bouteflika birželio 29 Įspėjo 
Sovietus ir eilę kitų diplomatų, 
■kad Alžyras neleis kištis į jo 
vidaus reikalus. Privačiai paaiš
kino, kad Alžyras negalės būti 
bazė sovietinei propagandai. 
Alžyras noris būti labiau nepri
klausomas, nors ir socialistinis.

Prancūzu spauda skelbė, kad 
Prancūzijos - Alžyro santykiai 
dabar artimesni nei per trejus 
metus, kada valdė Ben Bella.

Iš visų komunistinių diktato
rių atviriausiai prieš Boume
dienne ipasisakė Castro.

nės politikos pietrytinėje Azi
joje ...” (Draugas).

“Delegacija išreiškė taip pat 
baltų žmonių ęlėkingumą Ame
rikai už jos tvirtą politiką ne
pripažįstant Sovietų okupacijos 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo - 
je” (Naujienos).

dom is indivisible”, “Give me 
Liberty or give me Death” ir 
kiti. Kai 'kas spėja, kad eiseno
je dalyvavo per 2000 organiza- 
zuotų asmeny.

Protesto mitingas
4 vai. po pietų Bushnell Me

morial salėje prasidėjo antroji 
dalis. Ją atidarė komiteto pir
mininkas dr. P. Vileišis, pa
kviesdamas 'šią dali pravesti tei
sėją Praną Mončiūną. Kun. Ro
bertas Heidenrich paskaitė in- 
vokaciją. Lietuvių ir latvių 
jungtinis choras Įsijungus ir pa
skiriem estam, sugiedojo JAV 
himną.

Kalbas pasakė: senatorius 
Thomas Dodd, Lietuvos atsto
vas Washingtone Juozas Kajec-
kas, Vliko pirmininkas Vacio- 

( nukeltą į 4 psi.)

Respublikonai rėmė preziden
to politiką. Dabar rodo aštres
nę kritiką. Kritiką prieš dery
bas su Vietkongu, prieš aiški
nimą, kad Vietname tesąs tik 
“pilietinis karas”, prieš siūly
mą spręsti Vietnamo likimą bal
savimais. Auga reikalavimas, 
kad kariuomenė būtų vadovau
jama generolų, ne pareigūnų iš 
Baltųjų Rūmų; kad Š. Vietna- 
mė būtų bombarduojami svar
bieji karo taikiniai ir gyvybi - 
niuose punktuose. Gen. Mark 
Clark pasisakė, kad Korėjos 
karas mokė, -jog su komunistais 
nereikia leistis Į sausumos kau
tynes, o reikia juos pulti iš oro 
ir laivyno.

— Vietname gen. Taylor vie
toj būsiąs A. Harrimanas. Jis 
pasisakė už kariuomenės padvi- 
gubinimą. patrigubinimą norint 
Įrodyti Maskvai ir Pekingui, 
kad komunistai negali karo lai
mėti-

Žygis pas Rusk ir jam pareiškimas
Pabaltiečių komiteto atsilan

kymą pas valstybės sekretorių 
Dean Rusk Draugas birželio 25 
vedamajame vertina:

“Birželio 23 d- Amerikos pa- 
baltiečiams — lietuviams, lat - 
viams ir estams — buvo isto - 
riška diena ta prasme, kad 
Jungtinių Valstybių sekretorius 
bei užsienių reikalų vairuotojas 
pirmą kartą priėmė jų delega
ciją pavergtųjų tautų laisvini
mo problemoms padiskutuoti. 
Yra žinoma, kad praeityje ne 
vieną kartą buvo mėginama 
gauti audienciją su valstybės 
sekretorium, bet nė vieną kar
tą nepavyko tokią audienciją 
išsirūpinti".

Jei dabar pavyko, tai “tenka 
laikyti, kad šiuo žygiu pabal
tiečių komitetas bus uždėjęs 
lyg ir vainiką birželio tragiškų
jų dienų minėjimams”.

Naujienos birželio 25 davė 
be komentarų pati valstybės 
sekretoriui Įteiktą memorandu
mą:
“Gerbiamas p. Sekretoriau.

Pirmiausia leiskite mums 
Bendro Amerikos Pabaltiečių 
Komiteto vardu pareikšti Jums 

4 padėką už parodytą norą susi- 
jšr komitetą atstovau- 

' ; 'jančia "delegacija sąryšyje su 
25 metu sukaktimi nuo Sovietu 
Sąjungos karo jėgų Įsiverži
mo. padaryto 1940 metų bir
želio mėnesi, ir okupavimo tri
jų Pabaltijo valstybių — Esti
jos. Latvijos ir Lietuvos, —tuo 
pabaigiant jų. kaip laisvų ir

ANTRAS ŽYGIS 
Į Jungt. Tautas

Brooklyne. Apreiškimo para
pijos salėje birželio 25 dieną 
žygio Washingtcnan crganiza - 
toriai pranešė naują sumanymą 
New Ycrko organizacijų ats
tovam, kurių buvo susirinkę 
aoie 60. A. Sniečkus. A. Ma
žeika. A. Budreckis ir A. Gu- 
reckas trumpais pranešimais nu 
švietė galimybę 25 metų pa
vergimo sukakties proga ape
liuoti i pasaulio sąžinę. Apeliuo
ti trim dalykais: pareiškimu su 

vės šalininkų parašais, kuris 
būtų paskelbtas ištisame N. Y. 
Times puslapy; lapkričio 13 ma
siniu mitingu Madison Square 
Garden su Amerikos įžymiais 
kalbėtojais; eisena į Jungtines 
Tautas ir pas atskiras jų dele
gacijas su pareiškimais prieš 
sovietinį kolonializmą, už Lietu
vos nepriklausomybės veikimo 
atstatymą-

Ar sutelks 15-20 tūkstančių 
žmonių i demonstraciją? Ar su
kels 20-30 tūkstančių dolerių? 
Buvo toki rūpimi klausimai. Pa
sikeitus nuomonėm susirinku
sieji pareiškė 'pritarimą ir pa
sitikėjimą, kad iniciatoriai im
tųsi vadovauti ir telkti reikalin
gus žmones bei pinigus. Tie 
iniciatoriai buvo 4 — A. Bud
reckis, A. Kezys, A. Mažeika 
ir A. Sniečkus. Jiem pavesta pa
sikviesti ir penktą. Kitą dieną 
paaiškėjo, kad organizacinio 
komiteto pirmininkas yra A . 
Mažeika, garbės pirmininkas — 
prel. J. Balkūnas. Bus .netrukus 
jų pačių informacija visuome
nei..

Birželio 29 buvo iškilmės 
San Francisco — šventė Jung
tinių Tautų chartos pasirašymo 
20 metų suikaktį.

Liūdna buvo sukaktis. Veltui 
prez. Johnsonas 'kvietė Jungti
nes Tautas padėti Vietname tai
ką Įvykdyti. Iš tos pat tribūnos 
ir ta pat iškilmių proga Sovie
tų atstovas tęsė neapykantos 

nepriklausomų tautų egzisten
ciją.

Mūsų apsilankymo tikslas 
yra pareikšti Tamstai Ameri
koje esančių estų, latvių ir lie
tuvių. sujungtų i vieną organi
zaciją — Bendrą Amerikos Pa
baltiečių Komitetą — padėką 
už JAV prieš 25 metus sufor
muluotą JAV nusistatymą apie 
Sovietų Sąjungos Įvykdyta Pa
baltijo kraštų okupaciją ir tų 
kraštų aneksiją; už poziciją, ku
rią JAV vyriausybė ir šiandien 
laiko, neduodama pripažinimo 
sovietinei agresijai. Garbingas 
Sumner Wells eidamas sekre
toriaus pareigas, 1940 metų bir
želio 23 dieną sovietų veiks
mus pavadino “klaidingu pro
cesu” ir “grobuoniškais veiks
mais”. Valstybės Departamento 
deklaracija sąryšyje su šiais Į- 
vykiais šitaip formuluota:

“JAV ir toliau tebegins šiuos 
■principus, nes Amerikos gyven
tojai yra Įsitikinę, kad jeigu 
doktrina, nuo kurių šie princi
pai neatskiriami, netvarkys to
liau santykių tarp tautų, tai 
valdymas protu, teisėtumu ir i- 
statymais, kitaip tariant, mūsų 
civilizacijos pagrindas negalės 
būti apsaugotas".

Tas faktas, kad JAV po 
25 metų nedvejodama tebesto
vi už tuos pačius principus, dė
kingai yra pripažįstamas Pabal
tijo tautų, 'kuriems ši JAV poli
tika atneša didesnį spinduli vil
ties šviesesnei ateičiai, nežiū
rint į tamsią ir slegiančią da
bartį.

Šio vizito tikslas yra dar 
kartą pareikšti Pabaltijo kraš
tų gyventojų protestą, sakomą 
per ši Bendrą Amerikos Pa- 
ba'tiečių Komitetą prieš Sovie
tų Sąjungos tarptautinių Įstaty
mų ir dorovės principų laužy
mą; prieš grynos karo jėgos 
vartojimą ir veikiančių sutar
čių laužymą, atimdama pagrin
dines žmogaus ir piliečio tei
ses iš estų, latvių ir lietuvių, 
ir primesdama jiems komunisti
ni režimą, tuo būdu ivesdama ir 
palaikydama biauriausią ko
lonializmą Europoj tuo metu, 
kai kitos pasaulio tautos viena 
po kitos, pasiremdamos apsis - 
prendimo principais, paskelb - 
tais kito didelio amerikiečio. 
Woodrow Wilsono. yra laisvi
namos iš kitų dominacijos.

Bendras Amerikos Pabaltijo 
K-tas. protestuodamas, reiškia 
viltį, kad JAV vadovaujant ir 
kitoms laisvoms pasaulio tau - 
toms remiant, 1940 metais So
vietų Sąjungos padarytas netei
sėtumas bus atitaisytas ir Pa
baltijo tautoms bus grąžintas 
apsisprendimas, laisvė ir nepri
klausomybė. Jau vienas faktas, 
kad šis priėmimas įvyko, duos 
vilčių ir jėgų kitoj geležinės už
dangos pusėj gyvenantiem pa- 
baltiečiams pasipriešinti komu
nistiniam genocidui.

Peter P. Lejinš,
Bendro Amerikos Pabaltiečių 
Komiteto pirmininkas ir A- 
merikos Latvių D-jos pirm.

Heikki A- Leesment,
Nacionalinio Estų Komiteto 

pirmininkas
Leonardas Simutis,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas”. 

kurstymus, veidmainiškai kai - 
tindamas Jungtines Valstybes 
dėl “imperializmo” ir “agresi
jos”.

Liūdni faktai, rašė iš anksto 
N. Y. Times vedamajame, bus 
visų mintyse San Francisco. Pa
siguosti laikraštis tegalėjo tuo. 
kad J. Valstybės buvo ir tebė
ra ištikimos tam, ka pasirašė 
Jungt. Tautų chartoje. Neslėpė 
J. Tautų negalės ir Lippman
nas (H. Tribune). Mėgino tik 
aiškinti. kad J. Tautos tos ga
lios saugoti taiką ir negavo — 
tai pasiliko sa\o žinioje 4 lai
mėję karą (turima minty Sau
gumo Taryba). “Jungtinės Tau
tos gali vėl pakilti, jeigu jos im
tų vadovautis tarptautine sąži
ne ir žmonijos moraline jėga”, 
rašė U.S. News ... Report veda
masis.

Gali, bet ar daug vilties, kad 
moralinė jėga JT atgims?

•
Liepos 4 šventė kiekvieno 

amerikiečio širdyje. Prieš 189 
metus Philadelphijoje buvo pa
sirašyta Jungtinių Valstybių ne
priklauso my bės d e klar aci j a.

Philadelphijos aktu buvo su
kurta galybė, kurios likimas vi
sai kitoks, nei tos. kuri buvo 
sukurta tik prieš 20 metų San 
Francisco. Kitckis likimas, nes 
Jungtinės Valstybės buvo su
kurtos ant 'kitų pagrindų nei 
Jungtinės Tautos.

Du pagrindai ypatingai išski
ria Philadelphijos kūrinį- Vie
nas — tai Amerikos kūrėjų pa
sitikėjimas Dievu ir Jo tvarka. 
Antras pagrindas — pasiryži
mas sudėti auką dėl nepriklau
somybės Tie 56, kurie pasira
šė deklaraciją, žinojo, kad be 
aukos, asmeninės aukos, jie ne
apsieis. *

Po 189 metų švenčiant ne
priklausomybės dieną, -poilsiau
jant ir vaišinantis, vargiai atei
na į galvą nepriklausomybės 
kūrėjų aukos. O jų daug. Tik 
■keletas pavyzdžių .. Richard 
Stockton. New Jersey teisėjas, 
buvo ištemptas iš lovos, įkištas 
Į kalėjimą, jo ūkis nuėjo 'vėjais, 
ir 'kalėjime palaužtas sveikatą 
tik 51 metų mirė. Lyman Hall 
ir George Walton iš Georgijos 
atsidūrė kalėjime, ir jų turtas 
buvo konfiskuotas. William Hoo
per iš N. Carolinos turėjo su 
šeima bėgti iš namų. Lewis Mor
ris iš New Ycrko neteko savo 
prabanginės vilos Manhattane. 
neteka 1.000 akrų žemės ir 
kaimenių. Su šeima per eilę 
metų turėjo žiūrėti, iš ko kąs
nį padarys. Thomas McKean 
iš Delaware, kilnodamasis su 
šeima 5 kartus, skundėsi buvęs 
“medžiojamas 'kaip lapė ir ven
giamas tų. kurie buvo laikomi 
mano draugais”. John Morton 
iš Pennsylvanijos pasirašęs de
klaraciją, buvo išsižadėtas drau
gų ir giminių, ir jo paskutiniai 
žodžiai buvo: “Pasakyk jiem, 
kad jie išgyvens, iki pamatys 
valandą, kada jie galės pažinti, 
kad tai buvo garbingiausias pa
tarnavimas. kuri aš kada nors 
padariau savo kraštui”.

Dabar paminkle ddklaracijos 
autoriui Thomas Jeffersonui i- 
rašyti žodžiai, kuriuos jis pra
taręs prieš pasirašydamas dek
laraciją:

“Dievas, kuris davė mums 
gyvybę, davė ir laisvę. Ar gali 
būti apsaugoto/ tautos laisvės, 
jei mes atmetam Įsitikinimą, 
jog šios laisvės yra Dievo do
vana?”

Tie Amerikos 'kūrėjų žodžiai 
daug pasako Pasako, kodėl 
Jungtinės Valstybės virto pir
mąja valstybe pasauly, kodėl 
tuo negali 'pavirsti Jungtinės 
Tautos, nuo ko pradeda tie, 
kurie nori pakirsti Jungtinių 
Valstybių bei laisvojo pasaulio 
pagrindus.
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Lietuviam Vestfalija, Lietuva - riteriam?
Paklausęs, kas gi pagal pla

ną po Vokietijos laimėto karo 
bus skirta lietuviam, išgirdau, 
'kad lietuvių tautai skirta sutirp
ti vokiečiu masėje, kadangi vo
kiečiu lietuvių mišinys duodąs 
labai gerą vaisių. Tam geriau
sias pavyzdys — Rytprūsių gy
ventojai. Girdi, kaip jie atsida
vę “Vaterlandui”, koki geri ka
riai. Juk tai vokiečių lietuvių 
mišinys. Norint lietuvius sustip
rinti vokiečių masėje, be pasi
gailėjimo bus naikinami visi tie, 
kurie priešinsis, arba kurie, mū
sų manymu, galėtų priešintis 
mūsų siekimams, o gi lietuvių 
•masė be jokio spaudimo paliks 
savo -kraštą ir kraustysis į Vo
kietiją, ieškodama geresnio ir 
•lengvesnio gyvenimo. Mes jiem 
Vestfalijoje duosime geras dar
bo sąlygas ir gerus uždarbius. 
Sužavėti įtom sąlygom ir už-

Jeigu Vokietija būtų laimėjusi kari) (2)

ALT pranešimas
1965 birželio 18 Chicagoje 

įvyko ALT valdybos posėdis.
Pirmininkas L. Šimutis pain

formavo Valdybą apie atliktus 
gegužės-birželio mėnesių bėgy
je darbus:

Buvo išsiuntinėti nurodymai 
ALT skyriams ir bendradarbiau
jančioms organizacijoms reikš
ti protestus dėl Lietuvos ir ki
tų dviejų Baltijos kraštų okupa
cijos bei prašymus vyriausybei 
paskubinti laisvei grąžinimą 
Lietuvai.

Drauge su latviais ir estais 
buvo išrūpinta Atstovu Rūmuo
se ir Senate birželio 14 d- 
"Baltijos Diena" (Baltic Day).

Alt pastangomis užsienio ko
mitete prie Atstovų rūmų apie 
Lietuvos pavergimą ir dabarti
nę jos būklę sovietinių okupan
tų vergijoje 'liudijo gegužės 18 
kcngresmanas W.T. Murphy. 
Jis įteikė komitetui platų ALT 
pirmininko L. Šimučio pareiš
kimą.

ALT padarė žygių Senato už
sienio reikalų komitete, kad 
sprendžiant konsuliarinės sutar
ties tarp JAV ir Sovietų Sąjun
gos patvirtinimą būtų atsižvelg
ta į Lietuvos reikalus ir nepa
žeistas jos suverenumas tarptau
tinėje padėtyje.

.ALT kreipėsi į “Amerikos 
Balso” -vyr. direktorių Mr. Ro- 
van, prašydamas rekorducti ir 
perduoti Lietuvon per radio vi
sus svarbesnius lietuvių gyveni
mo įvykius, susirinkimus, meni
nius pasirodymus ir 'kt. Gautas 
teigiamas atsakymas.

.ALT pastangomis buvo užsa
kyta ir išrūpinta iš JAV Kong
reso 3.000 egzempliorių Vasario 
16 d. proga pasakytų kalbų kon
grese Lietuvos okupacijos klau
simu. Sis oficialus JAV Kong
reso ir Senato leidinys yra Alto 
išsiuntinėtas amerikiečių spau
dai. bibliotekom, universitetam, 
pavieniem politikam, veikėjam, 
'lietuvių organizacijom ir paski
riem asmenim.

Valdyba paskyrė Vlikui 5000 
dol. paramos. Šiais metais anks
čiau jau buvo pasiusta 7000 
dol.

Baltijos komiteto Švedijoje 
vadovybė prof. B. Nerman ir 
prof. A. Horm pranešė apie jų 
sudarytą planą Lietuvos ir ki
tų Baltijos kraštų išlaisvinimo 
reikalavimam. Nutarta palaikyti 
su tuo komitetu glaudžius ry
šius ir drauge su Vliku paremti

darbiais kraustysis į reichą ir 
ūkininkai ir bežemiai. Vokiečių 
valdžia gerai mokės už lietuvių 
ūkininkų parduodamas žemes, 
tos žemės bus apgyvencfytos 
rinktiniais vokiečiais, ypatingai 
karo rytuose dalyviais. O jiem 
bus gana lengva likusią dalį lie
tuvių asimiliuoti ir padaryti vo- 
’kiečiais- Per penkiasdešimt me
tų nebūsią nei lietuvių tautos 
nei pačios Lietuvos. Tas pats li- 
'kimas ištiksiąs ir kitas pabal- 
tiečių tautas.

Man kilo noras paklausti, ko
dėl Vestfalija numatyta lietu
viams. Pastebėjau, kad lietuviai 
yra daugiausia žemdirbiai, tad 
ar neišpultų juos pakreipti į že
mės ūkio provinciją. Lietuviam 
sakė; esanti numatyta Vestfa
lija, nes tos provincijos gyven
tojai daugumas katalikai. O ka
talikai su katalikais greičiau asi- 
miliuosis. Tai pagreitinsią lietu
vių išnykimą vokiečių masėje.

Iš tolimesnio pasikalbėjimo 
susidarė įspūdis, kad viskas gu
driai ir klastingai sugalvota. 
Prisiminiau, kad pradžioje ne
priklausomybės metų apie 1926- 
29 metus lietuviai ūkininkai sa
vo ūkius pardavinėjo ir veržte 
veržėsi į Pietų Ameriką. Tuo 
metu Kaune prie Įgulos bažny
čios turėjau pareigų ir klausy
davau išpažinčių. Ateidavo iš - 
pažinčių gana daug emigrantų, 
daugiausia iš Aukštaitijos, kurie 
ruošėsi kelionei į Pietų Ameri
ką. O jų buvo gana daug. Kau
no vyskupijos kurija net buvo 
kėlusi mintį neduoti išrišimo, 
kurie, turėdami pragyvenimo 
‘šaltinius ar žemės, palakdavo 
savo kraštą. Atsirasdavo progų 
su tais emigrantais pasikalbėti 
privačiai prie Įgulos bažnyčios, 
mes apie Įgulos bažnyčią buvo 
susikoncentravusios emigraci
jos kontoros. Jų tarpe būdavo 
asmenų, kurie valdė kelių de

šimčių hektarų ūkius. Ir šie 
slankiojo po emigracijos konto
ras, norėdami gauti reikiamus 
dokumentus emigracijai. Tas 
prisiminimas vertė mane pada
ryti išvadą, kad naciai, jeigu 
jie laimės karą, planu, kurį at
pasakojo čia minimas pulkinin
kas, tikrai sunaikins mūsų tau
tą.

Be to, pulkininkas kaltino 
Kauna dėl lenku ultimatumo 
priėmimo.

Man pasakius, kad Lietuvai 
•nebuvo kitos išeities, tik priim
ti ultimatumą, nes ir Berlynas 
nežadėjo net moralinės para
mos, pulkininkas aiškino: esą 
lietuviai nesupratę Berlyno at
sakymo. Lenkam užpuolus Lie
tuvą esą vokiečiai nebūtu galėję 
•likti tik stebėtojais. Tiesa, jie 
buvę pasirašę su Beku, Lenki
jos užs. ministeriu, .nepuolimo 
sutartį, todėl Berlynas negalė
jęs atvirai žadėti lietuviams pa-

gelbos. Bet lietuviai turėję su
prasti iš vokiečių kariuomenės 
judėjimo abejose V išlos pusė
se, kad vokiečiai esą pasiruošę 
smogti lenkams, kad atgautų 
Rytprūsius ir kitas lenkų už
grobtas procincijas. Tik neišma
nėlis galėjęs galvoti; kad rei
chas būtų leidęs lenkams ap - 
supti Rytprūsius iš trijų pusių. 
Jeigu lietuviai būtų atmetę ul
timatumą, tai lenkai būtų arba 
nedrįsę pulti Lietuvos, arba jau 
tada Lenkija būtų buvusi sunai
kinta. o gal net ir Rusija. Ir 
jam, pulkininkui, būtų nereikė
ję sėdėti čia Pagėgiuose ir 
laukti įsakymo žygiuoti į rytus.

Kun. P. Bajerčius

Adolfo SCHRAGERIO

jų veiklą finansiškai.
Metini ALT suvažiavima nu

tarta kviesti Chicagoje spalio 
pabaigoje-

ALT skyriai, kurių valdybos 
pasikeičia per metinius susirin
kimus, labai prašomi tuoj pra
nešti valdybos narių pareigas 
ir adresus ALT centrui.

Posėdyje dalyvavo: E. Bart
kus. T. Blinstrubas. dr K . 
Drange’is, dr. P. Grigaitis. A. 
Rudis, dr. VI. Simaitis. L. Simu
tis. J. Talatas. dr. J Valaitis ir 
M. Vaidyla.

Posėdžiui pirmininkavo. L. Si
mutis. sekretoriavo — dr. VI. 
Simaitis. Alt

URUGVAJUJE minima Lietuvos pavergimo sukaktis. Pirmoje eilėje šeštas iš k. Lietuvos atstovas A. Gri- 
šonas ir Pasiuntinybės spaudos attache K. Čibiras.

Urugvajuje už 
Lietuvos 

išlaisvinimą
Urugvajaus lietuviai birželio 

13 buvo suorganizavę didingą 
Lietuvos 'tragedijos ir laisvės 
kovų 25 metų sukakties paminė
jimą Montevideo centre Ateneo 
salėje ir Laisvės Aikštėje.

Toks lietuvių pasirodymas su 
reikšmingais 'antisovietiniais 
plakatais sukėlė urugvajiečių 
publikos nuostabą ir pritarimą. 
Per keletą pastarųjų metų Mon
tevideo gatvėse jau nebūdavo 
kitokių demonstracijų, kaip tik 
komunistinių gaujų siautėji
mas.

Laiškas redakcijai
Darbininko Redakcijai 
Brooklyn. N.Y.

Mieli p. Redaktoriai:

Būkite labai malonūs artima
me Darbininko numeryje pa
talpinti sekančio turinio atitai
somą žinutę:

Pono?' Liudo Dovydėno pa- 
^kelbtas" tfafbžtririkb N?. 42 
(1965.VI.8 d.) teigimas, kad 
“Romuva nefturi mano sutikimo 
leisti, platinti bet kokius mano 
raštus” ... yra visiškai netei
singas.

Romuva su Liudu Dovydėnu 
yra pasirašiusi sutartį, pagal 
kurią pastarasis yra gavęs pil
ną sutartą honorarą iš anksto. 
Gi pasiremdama ta pačia sutar
timi, Romuva spausdina visus 
L. Dovydėno raštus.

Man visai nesuprantama, 
kodėl L. Dovydėnas, iškraipyda
mas faktus, klaidina 'knygą my- 
mylinčią visuomenę.

Su gilia pagarba

Jonas Galminas,
ROMUVA

Amerikiečiai valdžios neklauso

Vyriausybė ragino amerikie
čius keliauti po Ameriką ir su
silaikyti nuo užsienių —bus 
sulaikytas dolerių plaukimas Į 
užsienius. Tačiau šiemet užsie-

V. SIDZIKAUSKO
. Tiesoje vykdamas uždavinys 
— juodinti visus tuos, kurie 
'laisvajame pasauly kovoja prieš 
sovietinę uzurpaciją Lietuvoje. 
Birželio 20 S. Laurinaitis juody- 
lom juodina “vieno nacionalis
tų sambūrio pirmininką” V. Si
dzikauską. Išsitraukęs iš enka
vedistų repertuaro jau seniai
paruoštą žyminį tuojau sega 
prie V. Sidzikausko paveikslo: 
“kriminalinis ir pelitinis aferis
tas. hitlerininkų tarnas ir Va
karų imperialistinių valstybių 
šnipas”.

Naujienose birželio 46 J. Kai
rys pradėjo rašyti apie Vliką ir 
birželio 21 pabaigė apie V. Si
dzikauską. Vlikas — koks jis 
dabar beliko po 1964 konsolida
cijos, gpsijungimo — atėjo fa
šistai. vadistai. Vlikas “nuver
tintas”, dar daugiau — jau pra
dėta ir “Vliko institucijų likvi
dacija”. O tai dėl to, kad “be
veik visa Vliko Valdyba yra 
USA vienos institucijos tarnau-

PAVEIKSIU PIEŠIA DU MEISTERIAI
SPAUDA

tojai”. Teikis ir jos pirmininkas 
V. Sidzikauskas. “Yra pagrin
do Įtarimui, kad Vliko Valdyba 
savo darbe gali būti įtaigojama 
interesų, ne visada sutampan
čių su Lietuvos interesais ir 
net mūsų siekiams kenkti”.

S. Laurinaitis atvirai pasisa
kė, kad motyvas jam rašyti bu
vo sustiprinti Vakaruose balsai 
prieš sovietinį Lietuvos užgro
bimą ryšium su to užgrobimo 
25 m. sukaktimi. V. Sidzikaus
kas dabar Vliko, to “nacionalis
tų sambūrio pirmininkas”, skel
bia pareiškimus Atstovų Rūmų 
apklausinėjime ir kitur, tai ir 
reikia jį įamžinti portretu, pieš
tu tik vienais juodais enkave
disto dažais.

J. Kairio motyvas piešti 
“•plačios panoramos” Vliko ir 
jo pirmininko paveikslą minori
nėm spalvom ne taip aiškiai iš
reikštas Bet jo priminimas apie

“Vliko institucijų likvidaciją”, 
apie panaikinimą Vykdomosios 
Tarybos, kurioje, Naujienų tei
gimu, yra buvęs J. 'Kairys “įkar
tu su Glemža ir Karveliu”, duo
da “pagrindo įtarimui”, kad tas 
tariamos ar tikros firmos prara
dimas sukėlė minorinę nuotai
ką, kuri ir pakurstė autorių
•piešti lyrinį Vliko ir jo pirmi
ninko paveikslą.

S. Laurinaitis gali būti dėkin
gas J. Kairiui už pasirinktą lai
ką — 25 metų Lietuvos užgro
bimo sukaktį, už dalinę paramą 
Laurinaičio tvirtinimui, kad S. 
esąs “šnipas”.

Lietuvai ar visuomenei lais
vame pasauly tie du rašymai 
nei pakenks nei pagelbės. Ne 

to ji yra mačiusi ir girdėjusi 
Bet J. Kairio raštas yra tokio 
tono, kad daros gaila Kauno tei
sių ir humanitarinių fakultetų, 
kuriuos, kaip Naujienos prista
tė J Kairys yra baigęs ir bu
vęs teisėjas.

nio pasų valstybės departamen
tas išdavė 17 proc. daugiau 
kaip pernai.

Amerikos turistų 70 proc- 
vyksta į Europą, 10 proc. į to
limuosius rytus, 9 proc. į loty
nų Ameriką.

Iš užsienio kraštų turistų per 
pirmus keturis -mėnesius atvyko 
'232,270. Tai 5.8 proc. daugiau 
nei pernai.
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Mes turime 
visokiausių vietos 
gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

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

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

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

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

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

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

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5 Ve %)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijiį pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; HI 1^/99

i A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 32'5-’uuv.

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

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

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

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

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

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

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI l-MTl

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
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
AUGšCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite '■— įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vių) I Fluehinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-8210 | — OE 5-1154
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Žingsnis pirmyn, žingsnis atgal
Niekada taip gausiai nebuvo 

kalbama Atstovų Rūmuose apie 
Baltijos valstybes kaip šį birže
lio mėn.

Niekada nebuvo taip konkre
čiai ir Įsakmiai pasisakoma už 
pasaulio opinijos sukėlimą per 
Jungtines Tautas ir kitus tarp
tautinius forumus.

Niekada valstybės sekreto
rius nebuvo priėmęs pabaltie- 
čiu atstovu, ir nebuvo anksčiau 
skelbiama apie valstybės prita
rimą tokios rūšies rezoliucijai 
kaip dabar Atstovų Rūmų pri
imtoji.

Dėkingumą jaučiam Ameri
kos Kongresui ir Vyriausybei, 
nes jų dabartinius gestus verti
nam kaip žingsni pirmyn — 
šviesų žingsni tylos sąmokslą 
•laužant.

★

Žingsni atgal, deja, taip pat 
matome ir jo negalime nutylėti.

Žingsni atgal padarė Bend - 
ras pabaltiečių komitetas pri
ėmime pas valstybės sekreto
rių. Žingsniu atgal tenka ver
tima pirmiausia memorandumo 
pel:line pusė.

Memorandumas savo bend - 
rybėm jau atsilikęs nuo laiko 
iškeltų politinių reikalavimų. 
Laikas sukonkretino pabaltiečių 
siekimus įpirmam žingsniui — 
įkelti Baltijos valstybių 'klausi
mą J. Tautose. Tai nutarė ir 
Atstovų Rūmai. O pabaltiečių 
memorandumas nerado reikalo 
to nė prisiminti. Netgi nė pa
dėkoti už Atstovų Rūmų gestą, 
kuris buvo padarytas kaip tik 
poieš porą dienų!

Nutylėti tai galėjo Latvių są
jungos pirmininkas Lejinš. Jis 
gi pabaltiečių komitete jau 
anksčiau pasiskelbė paraginęs 
latvių atstovą pasitraukti iš Re
zoliucijų komiteto Los Angeles. 
Ar jo tekiam nusistatymui tylė
ti pritaria latviai, kuriem jis at
stovauja, jau atskiras klausi
mas. Bet Alto delegacijai toki 

Lejinš nusistatymą priimti reiš
kia eiti prieš Alto sušaukto 
1964 kongreso Washingtone 
bendrą opiniją nesitenkinti pa
dėkom už nepripažinimą, o siek
ti pozityvių priemenių. 

' ★

Žingsnio pirmyn negalime Į- 
žiūrėti nė lietuviškų veiksnių 
solidarumo kely- Daug sykių 
skelbiama apie “veiksnių” vie
nybę. Tokia vienybė turėtų 
reikšti pasitarimą, minčių sude
rinimą prieš svarbesnius žings
nius. Pasiteiravus buvo gautas 
atsakymas, kad dėl to memo
randumo Alto delegacija nebu
vo tarusis su kitais “veiks
niais”.

Buvo tvirtinta, kad pati de
legacija tepamačius Lejinš pa
rūpintą memorandumą tik prieš 
einant Į priėmimą, kada jau 
jokios pataisos neįmanomos.

Panaši istorija kaip vykstant 
pas prez. Kennedy. Bet isteri
ja nieko nepamoko.

★

Delegacija lankėsi pas vals
tybės sekretorių birželio 23, o 
birželio 29, rašant šiuos žodžius 
nei. tiesiogiai iš delegacijos 
nei iš Alto informacijos biuro 
negauta jc-kio komunikato. Gra
žu, kad gauta nuotrauka, bet 
skaitytojas norėtų daugiau nei 
tik pamatyti delegacijos vei
dus drauge su valstybės sekre
torium.

Šioj vietoj pažymėtina: net 
ir apie Atstovų Rūmuose rezo
liucijos priėmimą jokia lietuvių 
institucija, kuri yra pasiėmusi 
tos rūšies informavimo parei
gas. komunikato nedavė — pir
miausia teko patirti apie tai iš 
kengresmano Derwinskio pra
nešimo.

Teki yra tie faktai, kurie tu
ri sudaryti “vainiką birželių į- 
vykių minėjimam”. Jau skaity
tojas apgalvos, kam ir ką tekis 
“vainikas” turi reikšti.

Pirmininkė Kelly. Prieš dėko
dama džentelmenam už liudiji
mą, noriu duoti trumpų klausi
mų. Tikiuosi, į juos galėtų būti 
atsakymas taip arba ne-

Aš supratau, kad šiame ru
sifikacijos procese mes turėtu
me atgaivinti laisvės viltis per 
tarptautines organizacijas — ar 
tai tiesa? Kitaip per dvidešimt 
ar trisdešimt metų, jei dabarti
nė padėtis užtruks, dėl koloni
zacijos nebeliks jokio išsigelbė
jimo — ar taip?

Sidzikauskas. Taip — dėl pir
mos klausimo dalies, ne — dėl 
antros dalies.

Kelly. Ar tai nėra tai, ką jūs 
kėlėte? Jei dabartinė padėtis 
užtruks, p. Taalman, jūs sakote 
dėl kolonizacijos ir rusifikacijos 
nebebus Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos?

Taalman. Aš taip nesakyčiau. 
Bet po to laiko būtų daug sun
kiau atstatyti jų nepriklausomy
bę. Tai nereiškia, kad po to lai
ko jau nebūtų jokios tautybės, 
jokios estų tautos —

Kelly. Aš tai suprantu. Bus 
tai sunku padaryti; dėl tos pa
čios priežasties ir šioj ir anoj 
pusėj padėtis bus palankesnė 
■rusam.

Ar jūsų žiniom, šiuose kraš
tuose žmonės gali naudotis bib
liotekom? Sakysim, Lietuvo
je. Ar knygas apie Letuvos is
torinę praeiti jaunimas gali skai
tyti ar ta praeitis yra išbraukta 
kaip jūsų palikimas?

Taalman. Yra daug bibliote
kų. Bet kai rusai atėjo į Estiją, 
visos bibliotekos buvo išvaly

BENDROJO AMERIKOS PABALTIEČIŲ komiteto delegacija audiencijoje su Valstybės sekretorium Dean 
Rusk. Iš kairės: B. Albats, Latvių sąjungos biuro Washingtone vedėjas, Latvių Sąjungos vicepirm. Alf. Be 
rzinš, Alto pirm. L. šimutis, Valst. sekr. Dean Rusk,, Latvių Sąjungos pirm. prof. Petras Lejinš, estų atsto
vas J. Buschman, Estų Tautinio komiteto pirm. HeHkki Leesment ir Alto vicepirm. Antanas Rudis.

Apklausinėjimai Atstoviu Rūmuose (7)
“AŠ tikiu, kad laisvasis pasaulis vieningai susitelks Jungtinėse Tautose nutarimui, rei

kalaujančiam, kad Rusija pasitrauktų tiek iš Baltijos valstybių, tiek ir iš Balkanų“

tos, ir knygų, kurios atrodytų 
rusam pavojingos nebėra jose. 
Jos pakeistos knygom, kurios 
tinka rusų tikslam-

Kelly. Tai aš ir norėjau išryš
kinti. Ar Lietuvoje tas pat?

Milukas. Taip. Žinia, yra at
skirų asmenų, specialistų, kurie 
daro ką gali, šiem vertingiem 
dokumentam išsaugoti. Dau
giausia. ką jie gali padaryti, tai 
surasti ir saugoti archyvus, bet 
eiliniam piliečiam tekia litera
tūra yra neprieinama ...

Kelly. Mano paskutinis klau
simas yra dėl privatinių Įmo
nių — ar jos visiškai panaikin
tos šiuose jūsiškiuose kraštuo
se, Latvijoje, Lietuvoje, ar nuo
savybė tebėra ar jos nebėr?
Taalman. Likviduota visiškai. 

Jokių firmų, jokios privačių as
menų verkios. Viskas suvalsty
binta.

Kelly. Ar tokios pat sąlygos 
Lietuvoje

Milukas. Praktiškai — taip . .
Kelly. Esu tikra, kad visas 

komitetas norėtų padėkoti jum 
už liudijimus čia ‘šiandien; jie 
bus mums, pagalba Įstatymus 
priimant. Bet prieš baigdama, 
norėčiau paklausti p. Sidzikaus
ką, ar teisinga yra štai kas: 
šiuose trijuose kraštuose rusų 
eksplctacija eina toliau visu sti
prumu — vykdant deportacijas, 
paneigiant kultūrine laisvę, ru

sam kontroliuojant politinį gy
venimą ir valdvma — tiesa tai, 
ar ne?

Sidzikauskas. Visiškai tiesa. 
Jei vadinamuose satelitiniuose 
kraštuose galite pastebėti kai 
kurių pagerėjimų tam tikrose 
srityse, tai Baltijos valstybėse, 
priešingai, reiškiasi tendencija 
juos labiau suveržti ir pririšti 
prie Sovietų Sąjungos. Suinten
syvintas ūkinis išnaudojimas, o 
taip pat rusų kultūros primeti
mas. O kai dėl bibliotekų, tai jų 
yra, bet jos vra iškoštos. Jose 
nerasite nei New York Times, 
ar Le Monde, Le Figaro. Frank- 
furger Zeitung — nei Vilniaus, 
nei Rygos, nei Tallinno kios
kuose. Jie uždrausti.

Mes 'galime siųsti knygas iš 
čia į pavergtas Baltijos valsty
bes. Daugumas jų žmonių nepa
siekia. Jų spaudinius mes gau
name laisvai. Tai yra lyg ir vie
nos krypties gatvė.

Gal būt, aš nebuvau tiksliai 
suprastas. Aš norėjau pasakyti, 
kad mes esame už tarptautinę 
akciją. Baltijos valstybių nau
dai. Tai visai aišku. Atskirų vy
riausybių ar tarptautinių insti
tucijų pozityvi politika yra di
delės reikšmės Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos reikalui.

Atsakydamas ne į jūsų 
klausimo antrą dali, norėjau pa
brėžti. kad nenoriu sutikti, jog 
per dvidešimt trisdešimt metų 

nebebus daugiau vilties Balti
jos tautom. Carinei Rusijai to 
nepasisekė padaryti praeity, ne
pasiseks sunaikinti mūsų tautų 
ir Sovietam. Jie galėtų tik la
biau fšdueti savo padėti ir pa
sunkinti mūsų kovą dėl laisvės.

Kelly. Jūs išsirelškėte labai 
aiškiai. Bet aš klausiau, kad tai 
būtų aiškiau pabrėžta užrašant 
mūsų rekordų puslapiuose, o tai 
turėtų būti naudingiau.

Kaip p. Frelinghuysen sakė, 
jūsų raštas buvo puikus. Aš no
riu jums, džentelmenai, visiem 
trim padėkoti.

Komitetas pertraukia pašė - 
di iki rytojaus dienos dešimtos 
ryto ...

(nukelta į 4 pslj

Priverskime sovietus pasitraukti iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos

Kongresmanė Edna F. Kelly 
ragina JAV-biu vyriausybę pri
versti komunistus pasitraukti iš 
Pabaltijo kraštu. — Rezoliucijų 
skaičius ir toliau didėja. — Se
natas irgi priims rezoliucija

Los Angeles, Calif. — “Tik
rai puiku, kad Atstovų Rūmai 
■praveda vieną iš įneštų rezoliu
cijų Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos laisvinimo reikalu. Be abe
jo. tai padarys ir Senatas. Da
bar perkelkime Pabaltijo kraš
tų bylą Į Jungtines Tautas ir 
priverskime sovietus pasitrauk
ti iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos”. — taip kalbėjo kongres
manė Edna F. Kelly (D.-N.Y.). 
kai kengresmano Jahn S- Mo- 
nagan rezoliucija (H. Con. Res. 
416) buvo patvirtinta Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komisi
jos (HouseCommittee on -For
eign Affairs) ir perduota Ats
tovų Rūmams, kad jie ją pri
imtų. Kongresmanė Edna F. 
KeTiy nepaprastai daug prisidė
jo prie minėtos rezoliucijos pra- 
vedimo. Ji vadovauja Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komisi
jos skyriui (Subcommittee cn 
Eurcpe of the House Commit
tee . a Foreign Affairs), kuris 
pravedė rezoliucijų ir kitais Pa
baltijo kraštų reikalais apklausi
nėjimus (hearings) ir patvirti-

KONGRESMANĖ EDNA F. KEL
LY, nepaprastai daug prisidėjusi 
prie rezoliucijos pravedimo.

no kongresmano John S. Mona- 
gan rezoliucija, prieš perduo
dant ją visai užsienio reikalų 
komisijai. Svarstant minėtą re
zoliuciją komisijos pilnaties po
sėdyje, kongresmanė Edna F. 
Kelly kvietė visus komisijos na
rius vienbalsiai tą rezoliuciją 
patvirtinti- Taip ir Įvyko: rezo
liucija buvo vienbalsiai komisi
jos patvirtinta. Iš visų 'krašto 
kampų turime ją prisiminti pa
dėkos laiškučiais, juos jai ad
resuodami: The Honorable Ed
na F. Kelly, House Office Build
ing, Washington, D.C. 20515.

Yra gauta žinių, kad rezoliu
cijų autoriai Senate pasiryžę 
vieną iš ten įneštų ar įnešamų 
rezoliucijų pravesti.

Rezoliucijų skaičius JAV-bių 
Kongrese ir toliau didėja. Jau 
turime šiuo metu 87 rezoliuci
jas: 9 rezoliucijas Senate ir 78 
rezoliucijas Atstovų Rūmuose. 
Šis didelis rezoliucijų skaičius 
ir privertė JAV-bių Kongresą 
pajudėti Lietuvos bylos klausi
me.

Štai, paskutiniųjų šešių rezo
liucijų autoriai ir pačios rezoliu
cijos: kongr- A. Sydney Her
long, Jr. (D.-Florida), įnešęs re
zoliuciją — H. Con. Res. 433; 
kengr. Cornelius E. Gallagher 
(D.-NJ.) — H. Con. Res. 435;
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MIESTELIS, 
KURIS 
BUVO 
MANO

NELĖ
MAZALAITĖ

Ar nukėlei visus mūsų daiktus nuo lentynos?
Ne. nesakyk, kad peranksti pakilau nuo suolo, kad 

bereikalo skubu atsistoti prie durų, juk nėra jokios 
keleivių spūsties, ir stotis dar turi būti toli, nes kitaip 
traukinys nebėgtų pilna zovada, nesakyk — aš žinau 
pati. Tačiau negaliu išrauti, kaip sudilusių pabėgių, ne
galiu ištraukti iš savęs seno įpročio, senos baimės, jog 
nereikia gaišti artėjant namų stočiai, nes nespėsi išlip
ti, ir traukinys pradės vėl 'bėgti, ir dar greičiau, ir 
pakeliui nebus kitų stočių — ir niekuomet nebegrįši.

Gal todėl ta baimė prasidėjo, kad tiktai kartą die
noje praeina traukinys, kuris parveža namo, iš katro 
šono begrįžtom — tiktai kartą. Ir taip buvo visada, kai 
esu pavėlavus kur nors išvažiuoti, tačiau nesu praga
nius grįžtamojo traukinio.

Ir dabar pats junti, kad važiavimas lėtėja, vos vos 
eina, stumiasi-stūkterėja, ir jau stovi. Ar tikrai nepali- 
kom čia savo lauktuvių?

Nūnai manau, koks nuostabus aptarimas: lauktu
vės — ir nekalbu apie dovanas, kurias atvežėme mes, 
bet kaip jie laukia, kaip mano namiškiai laukia tavęs, 
atvykstančio į mano tėviškę, tepažįstame iš mano žo
džių. Kai tiktai gavo mano žinią, kad atvyksime —tu 
jiems esi pažadas ir laukimas; manau, jau ir arkliai 
iš anksto žinojo, kur ir kodėl važiuos.

Tu užmatai toli nuo traukinio laiptų — žiūrėk, tu 
turėtum pažinti iš karto manuosius, aš taip norėčiau, 
kad nerodytas pamatytum — vistiek, ar atvažiavo Bo- 
čelius — jis toks didelis ir status, jog negali nepas

tebėti net svetimi. Arba dėdė Kazimieras — nie
kaip nepraleisti nepamatęs tekio veido — geras iš arti 
ir iš tolo. O jeigu Tėvas — tai. aišku — mano žandų 
kaulai yra, kaip jo. Neatpažįsti? Aš parodysiu.

Tačiau ir man sunku įžvelgti — tai todėl, kad taip 
šviesu: kaip ūmai patekėjo saulė, atrodo, kad ji iškilo 
iš stoties- Nesijuok, tai joks pasigyrimas, jog ir tokie 
begaliniai dalykai vyksta mano stotyje — bet juk pats 
regėjai, kad traukinyje beveik nebuvo Įmanoma at
skirti. kada išaušo, o dabar viskas nušvito; ir tanka 
prisidengti kaktą ranka, kad nebijotų akys.

Tai gal dėl to, kad stoties sienos labai baltos, lyg 
ką tiktai jos mūrai būtų nudažyti — bet ir paskutinę 
vasarą, kai buvau tėviškėje, ji tokia atrodė, stotis, nau
ja — ir tada apraudojau senąją, medinę, nežinau ko
dėl. Gal būt, kad iš anos pradėjau kelionę aplink pa
sauli — kaip tada sau tariau.

Tu stebiesi, kad niekas kitas neišlipo šioje stotyje ir 
kalbi taip, lyg nebūtų verta čia sustoti — priešingai, 
neverta judėti be mirtino reikalo: tu pamatysi, kad 
nėra gražesnio miestelio negu manasis — ypač vasa
rą. Ir visur gali nueiti savom kojom, gi jeigu jau 
atrodo pertoli, kam būtų arkliai.

Beje, kalbant apie arklius — argi namiškiai būtų 
pavėlavę? Tik tu nemanyk, kad tyčia — niekuomet ne
buvo atvejo, .kad nebūčiau buvus pasitikta, o šiandien, 
o dėl tavęs — jie dar labiau buvo atidūs. Aš žinau, 
kaip tiktai dėl tavęs atvažiavo šauniausiais arkliais: 
juosvis ir gražioji raudė kumelė. 'Bet ji yra -tokia 
baugšti, kad moterys su ja nevažiuoja, kai vienos — ji 
dreba, pamačius traukinį, ir kelyje, jeigu pralekia au
tomobilis, turi <vyrai iššokti -iš vežimo ir laikyti kie
tai suėmę prie sprando, o ji trepsi ir mina kanopo
mis — baisus žvėris. Bet labai graži ir jos kailis žvilga, 
kaip varis, ir kaip auksas, ir ji dailiai derinasi sukin
kyta su juosviu — kaip tiktai todėl, -kad tokie skir
tingi- Tereikia užsukti už stoties — ten tekia aikštelė 
vežimams — tai tenai rasim savąjį.

Nėra.
Klausi, ar tikrai pranešiau teisingą dieną ir valan

dą, kada atvyksime? Kaip gali abejoti- Tiek daug laiko 

praėjo nuo tol, kaip gavo tą mano žinia — naują ve
žimą galėjo pasidirbinti. Ne. tiktai juokauju — aš te
noriu to paties, seno išeiginio vežimėlio, tamsiai rusvo, 
labai-lengvo —kad -tiktai jie būtų čia

Nieko nepadarysi, taip išeina, kad jie pavėlavo ir 
mums teks palaukti. Ar galiu pasiūlyti atsisėsti? Būk 
svečias mano miestelio stotyje, būk pasveikintas! Šie 
suolai man nepažįstami, kaip ir naujos sienos, bet jie 
padėti keleiviams, tiems, kurie laukia, kada bus išvežti, 
tiems, kurie tik palydi, ir tiems, kurie nevažiuoja, bet 
ateina — ne laukti, 'tiktai pasižiūrėti.

Ar žinai, kad taip būna, kad miestelio jauni žmo
nės. sušilus žemei, pradeda vaikštinėti i stoti? Ateina 
traukinys, sustoja, išeina, o žmonės žiūri. Nežinau, ką 
galvoja kiti — o man, tie, kurie stovėjo prie traukinio 
langų, viduje — važiavo Į Italiją ar Indiją — nesu
prantu, kodėl tiktai ten. Gal būt, kai jie buvo kur 
nors pihkę bilietus — jie važiavo prekybos reikalais į 
Klaipėdą, ar kur Į mažą miestelį į vestuves, ar bet kur
— tačiau nuo šios stoties staiga turėjo pasikeisti jų 
-kelias.

Dabar atsimenu, kodėl gailėjausi pamačius, kad se
nosios stoties nebėra: kvepėjo smala, o smala juk yra 
gimus iš miško, o mano tėviškėje aplinkui miškai. Ir 
žiemą čia pat maišėsi speigas ir ugnis, iš baisios gele
žinės 'krosnies, baisios man. Gal todėl, kai atveždavo 
mane per anksti, jeigu reikėjo laukti ilgai eidavome 
pas stoties viršininką į raštinę — ten krosnis buvo 
žmoniška — molinė, ir viršininkas buvo pažįstamas ir 
labai malonus žmogus, kad ir gudas. Manau, aukštaitis
— ir nėra ko tau įsižeisti.

Tačiau mes neisime — net, jeigu ir tas pats virši
ninkas tebėra — juk nereikia krosnies, be to, mes tiktai 
truputį užtrokšim—tuoj atvažiuos mus pasiimt. Ar ne
ima snaudulys sėdint prieš saulę? Aš užmigčiau kaip 
katinukas, aš stačiai smunku — tiktai saulė prilaiko, 
lyg vystantį vijoklį prie sienos ji pririša mane spindu
liu.

Ko šypsausi? Pamanyk, koks keistas dalykas! Kiek 
kartų čia buvojau, niekuomet, niekuomet nesu atsi
minus ano įvykio ir ūmai — kai pasakiau: pririša —' 

ką primena tas žodis? Ar ne virvę? Ir kodėl virvę? 
Ir kam reikalinga virvė? Palauk!

Ir juo labiau atsimenu — tai tolsta — neapskaičiuo
jamai seniai, kaip istorijos pradžia, ir drauge taip ar
timai. lyg su mumis išl'po iš traukinio: atvažiavo vargo
nininkų duktė. Tuojau po ano karo, kai tiktai pradėjo 
judėti žmonės savo žemėje — prie Lietuvos — taip 
kalbėjo žmonės, vieną žiemą jie atvažiavo. Olė — da
bar ją vadino pilnu vardu — Aleksandrą — į tėvą buvo 
pakrikštyta, jų pirmas vaikas, ir ji viena iš septynių 
nebuvo mano draugas. Ji negalėjo — ji mums atrodė 
ir tada sena, kai labai jauna išvažiavo, tetos ištraukta, Į 
Ameriką ir kažkiek ten gyveno ir dabar atsivežė vyrą. 
Jie abu buvo balti, permatomi, jie atsivežė begales di
džiausių dėžių, kaustytų, su užraktais — jie vadino jas 
lagaminais, bet mums atrodė tiktų, troboms, žaisti. Ir 
visos buvo prikrautos gerybių. Bet mums niekas neda
rė jokio Įspūdžio — vienintelis dalykas, kas buvo pri
pažįstamas vertingu, buvo mūsų baltosios suknelės gė
lėms barstyti ir platūs, ilgi šilko kaspinai, tačiau mes 
tai turėjome senų seniausia — dvi vargonininkų duk
ros ir aš. Kas mus galėjo nustebinti?

Tačiau juoko mes turėjome daugybę: kokius jie ba
tus dėvėjo, kiek jų prisivežė! Manau, mūvėjo tiktai Oiė 
— ir savo mamai atvežė, bet neprikalbino apsimauti: 
jų -galai buvo tokie smailūs, kad galėjai jais badyti sky
les ežiose sodinant daigus — žinai, kai darai vietos į- 
tupdyti kopūstą ar buroką — tokie batai.

Mums vaikams buvo visiškai neaišku, 'kodėl reikėjo 
gailėtis tokių dalykų, nes, matai, kai daiktai atkeliavo 
paskui amerikonus, atvežti iš laivų, atvežti iki šios sto
ties įtraukiniu — pora tų didžiausiųjų dėžių buvo treč
daliu ar puse tuščios, buvo išvogta. Ir ne tiktai smailių
jų batų trūko — begalės gerų drabužių — ir pyko sa
vininkai, ir padėjo pykti ir gailėti visas miestelis, nes 
vargonininkus ir visą giminę visi mylėjo. Jr visi kalbė
jo ir spėjo, ir policija ieškojo: kur buvo išvogta? Lai
ve? Bevežant traukiniu? Niekas neįtarė miestelio. Ir 
taip pamažu nugaravo kalbos ir gailestis — ir ameri
konai gyveno, 'kad ir neužmušę, bet dėl to neprapuolė.

(Bus daugiau)



4 darbininkas 1965 m., birželio 30 d., nr. 48.

HARTFORDO demonstracijų darbo prezidiumas. Iš k. i d. Mrs. Loy —Informacijos agentūros vedėja, kuri informaciją skelbė nemoka
mai, Jekabs Apinis — latvis, kom. pirm. dr. Petras Vileišis, estų atstovas August Hinnow, Mrs. Halje Johnson — estė (sekretorė), 
komiteto vicepirm. Zigmas Strazdas.

Pabaltiečių demonstracijos Hartforde
(atkelta iš 1 psl.)

vas Sidzikauskas, teisėjas P. 
Mončiūnas, adv. Leo Mazotas, 
latvių atstovas, estų atstovas, 
kubiečių atstovas, respubliko
nų atstovas ir kiti.

Rezoliucija reikalauja
Vienbalsiai priimta rezoliuci

ja. kurią perskaitė advokatas 
Leo Mazotas. Rezoliucijoje pa
brėžta, kad rusai smurtu paver
gė Pabaltijo valstybes — Lie
tuvą, Latviją ir Estiją — ir per 
25 metus tęsė pabaltiečių naiki
nimą. Reikalaujama, kad rusai

Apklausinėjimai Atstovų Rūmuose
(atkelta iš 3 psl.)

Pakomisiui baigus apklausinė
jimus, pirmininkė Edna F. Kel
ly. pranešdama Atstovų Rūmų 
pilnačiai, kalbėjo:

“Antrasis pasaulio karas vi
soms Europos tautoms atnešė 
daug nelaimių bei skurdo, ta
čiau trim Baltijos respublikom 
jis- buvo tragiška katastrofa. 
Pirmojo pasaulio karo pabaigo
je atgavusios sau -laisvę, šau
niem estų, latvių ir lietuvių tau
tom paskutinio karo pradžioje 
vėl buvo valstybinė nepriklau
somybė išplėšta. Gimtoji tau
tų žemė paversta sovietinės im
perijos dalimi. Šimtai tūkstan
čių estų, 'latvių ir lietuvių de
portuota i Sovietų Sąjunga. Tai 
.toks karo palikimas šiem nelai
mingom tautom.

Antrojo -pasaulio karo gale 
Baltijos tautos tikėjosi, kad. po 
visų sudėtų aukų ir iškentėtų 
kančių, joms bus leista gyven
ti -taikoje ir rūpintis savo nu
siaubtų kraštų atstatymu. Deja, 
jų lūkesčiai buvo žiauriai nuvil

Ne rizikuokite palikti savo gimines be dovanų — 
nepatikrindami ar yra įgaliota firma, kuri priima iš Jūsų 
dovanoms užsakymus. ĮSIDĖMĖKITE: kad tik

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Ave. So., New York, N.Y. 10003, Tel. 228 9547
yra vienintelė firma JAV-bėse. kuri turi Vnešposyltorg 
įgaliojimą priimti užsakymus dovanoms Jūsų giminėms. 
Bet ko tik norite: AUTOMOBILIAI, DVIRAČIAI. RADIO 
PRIIMTUVAI, ŠALDYTUVAI, LAIKRODŽIAI, AUDI
NIAI, ir daugelis kitų prekių pristatoma gavėjui į jo gy
venama vietą laike 20-40 dienų. DIDŽIULIS PASIRIN
KIMAS DELIKATESŲ IR MAISTO SIUNTINIŲ.

— KELIALAPIAI —
į kurortus - sanatorijas su mineraliniais vandenimis Kau
kaze, Kryme, Rygos pajūryje, Odesos gydomuosius pur
vo natūraliuosius pakraščius ir kitur. UŽEIKITE Į MUSŲ 
SALĘ. KURIOJE IŠSTATYTI DAIKTAI APŽIŪRĖJI
MUI IR PASIRINKITE DOVANĄ SAVO GIMINĖMS.

Reikalaukite iliustruotų katalogų.

grąžintų iš Sibiro ir iš koncen
tracijų stovyklų visus lietuvius 
ir kitus pabaltiečius; reikalau
jama, kad Pabaltijo reikalas bū
tų Įneštas Į Jungtinių Tautų 
pilnaties sesiją; reikalaujama, 
kad rusai atitrauktų iš Pabal
tijo savo visas ginkluotas pajė
gas ir kad būtų Pabaltijo vals
tybėse leisti laisvi rinkimai 
priežiūroje Jungtinių Tautų at
stovų ir 1.1.

Meninė dalis
Po to buvo meninė dalis. 

New Haveno tautinių šokių 

ti. Užuot sulaukusios laisvės, 
sulaukė Sovietų Sąjungos jom 
primestų komunistų totalistinių 
režimų. Ir po šiai dienai jos 
yra savo gimtojoj žemėj laiko
mos svetimųjų priespaudoje. 
Sovietinių tironų joms primes
tos vergijos 25 metų sukakties 
proga mes viltingai apeliuoja
me už jų laisvę ir nepriklauso
mybę.

Šiuo metu pakemisis (Euro
pos reikalams) tęsia apklausinė
jimus dėl Baltijos tautų perse
kiojimo. Jau apklausinėjimų 
pradžioje, gegužės 17. aš paty
riau apie rusifikaciją ir kolo
nializmą Latvijoje. Lietuvoje ir 
Estijoje, apie paneigtą kultū
ros laisvę, apie rusų kontrolę. 
Aš laukiu, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės ir visas laisva
sis pasaulis atnaujintų savo ryž
tą už šių kraštų laisvę. Aš tikiu, 
kas laisvasis pasaulis vieningai 
susitelks Jungtinėse Tautose 
nutarimui, reikalajančiam, kad 
Rusija pasitrauktų tiek iš Bal
tijos valstybių, tiek ir iš Bal
kanų".

grupė, vadovaujama Linos Mi- 
kalavičiūtės, pašoko “Audijėlę”. 
Waterburio tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Gražvydos 
Maurutienės, pašoko “Subatė
lę”. Šį šoki šokant, dainavo 
muz. J. Petkaičio diriguojamas 
“Aido” choras. Paskui Hart
fordo, New Britaino ir Manches- 
terio lietuvių skautai, vadovau
jami Kotrinos Marijošienės, pa
šoko “Malūną”.

Estų solistas — tenoras 
Heinz Riivald, akompanuojant 
Astai Riivald, padainavo tris 
dainas: “Po juodu alksniu” — 
Gustav Ernesaks, “Dieve, sau
gok Estiją” — Juhan Aavik ir 
“Dieve, laimink Ameriką” — 
Irving Berlin.

Estų -liaudies šokių grupė (va
dovas Erich Siismets) pašoko 
tris šokius: “Šokinėjimą”, “Val
są” ir “Vestuvių šokį”.

Latvių choras “Rota”, (diri
gentas Valdis Aldins) padaina
vo tris dainas “Kareivio nuotai
ką” — Volfgangs Darzins, 
“Svajonė ir viltis” — Janis 
Norvilis ir “Šviečiąs ežeras bei 
dainuojanti mergaitė” — Janis 
Norvilis.

Lietuvių “Aido” choras, diri
guojamas muz. J. Petkaičio, 
padainavo šias dainas: “Laisvės 
varpas — A. Vanagaitis, “Vė
jo duktė” — St. Šimkus, “Pie
menų daina” — J. švedas ir 
“Jaunimo daina” — J. Nauja
lis.

Pabaigai jungtinis lietuvių ir 
latvių choras, Įsijungiant ir pa
skiriems estų dainininkams, su
giedojo Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos himnus.

Maldą sukalbėjo Šv. Trejy
bės lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Matutis.

Vaišės
Po programos garbės sve

čiams, spaudos ir televizijos at
stovams svečių salėje (Coloni
al Room) buvo suruoštos atsi-

— Emilis Skujenieks, latvis 
rašytojas, didelis lietuvių drau
gas ir mūsų raštų vertėjas lat
vių kalbon, mirė -birželio 11 
Clevelande, sulaukęs 61 m. am
žiaus. Velionis beveik pats pir
masis ir -labai uoliai supažindi
no latvių visuomenę su lietu
vių literatūros atsiekimais Lat
vių kalbon yra išvertęs: V. Ra
mono Kryžius ir Dulkes raudo
name saulėleidy; R. Spalio Gat
vės berniuko nuotykius ir Ant 
ribos. Taip pat yra išvertęs eilę 
lietuviškų dramos veikalų bei 
latvių -periodikoje plačiai pa
skelbęs mūsų poezijos vertimų 
bei smulkesnių flietuviškosios 
prozos kūrinių.

gaivinimo kuklios vaišės (priė
mimas). Šių vaišių išlaidas pa
dengė International Super Mar
ket savininkas Antanas Ustja- 
nauskas. Stylus padengė, puo
šė juos gėlėmis ir prižiūrėjo 
bendros tvarkos — Marta 
Strazdienė su savo bendradar
be Mrs. James Gailiun ir kito
mis.

Komitetas
Iš viso, reikia pažymėti, kad, 

šias demontsracijas rengiant, 
daug darbo yra Įdėję: Komiteto 
pirm. Dr. P. Vilušis, vicepirm. 
Z. Strazdas, inform, pirm. A. 
Dragūnevičius, reprezent. pir. 
V. Balčiūnas, finansų pirm. inž. 
J. Guntulis, parado tpirm. T. 
Sereika, mokytoja N. Gailiū- 
nienė, vyr. js. J. Petniūnas ir 
kiti.

Tai didelis darbas, padarytas 
(Hartforde, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos laisvinimo reikalu. At
rodo, kad šie protestų ir de
monstracijų komitetai neturėtų 
išsiskirstyti, bet veikti ir toliau 
ir vis demaskuoti tą bjaurią ru
sų klastą ir ieškoti vis naujų 
kelių Pabaltijo valstybėm išlais
vinti. Juk lašas po šalo ir ak
meni pratašo.

J. Bernotas

Priverskime 
Sovietus 

(atkelta iš 3 psl.)
kongr. Richard L. Ottinger (D. 
—N.Y.) — H. Ccn- Res. 436; 
kongr. Donald J. Irwin (D. - 
Conn.) — H. Con. Res. 437; 
kongr. Sidney R. Yates (D. III ) 
— H. Con. Res. 438; ir kongr. 
James A. Burke (D -Mass.).

Jie visi prisimintini padėkos 
laiškučiais, o ypač kongresma- 
nas A. Sydney Herlong, Jr., iš 
Floridos, kur lietuvių ir kitų 
pabaltiečių yra labai maža. 
Jiems laiškai adresuotini: The 
Honorable ivardas ir pavardė), 
House Office Building, Washing 
•ton, D.C., 20515.

Rezoliucijoms Remti Komi
tetas, vadovaująs visam rezoliu
cijų įpravedimo žygiui, deda 
visas pastangas, kad viena iš į- 
neštų rezoliucijų Senate taip 
•pat būtų pravesta. Tuo Komi
teto darbas nesibaigs: bus daro
ma visa kas tik galima, kad 
JAV-bių vyriausybė duotų tom 
rezoliucijom tolimesnę, pilną ir 
mum norimą eigą Čia reikia 
ir reikės visų geros valios lie
tuviu taikės dąrbų ir paramos 
pinigine auka. Visais reikalais 
rašyti: Rezoliucijoms Remti Ko
mitetas, Post Office Box 77048, 
Los Angeles, Calif., 90007. IT

CATERERS SERVICES DISPLAY

In our town they speak about our 
Splendid Complete Wedding Recep
tions Everyone can afford this lux
ury—complete price—$8.50 per per
son. including liquors, beer, cocktail 
or d’ouvres 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
SIDE HOUSE CATERERS Hillside 
Ave. & Frances Lewis Blvd. - Hollis, 
Queens only hour from Brooklyn 
and Bronx — HO 5-7788

SERVICE

WATER 
WELL DRILLING

Call

O’CONNOR BROS.
Brooklyn and Rockaways Areas 

Call ES 5-7447

HOTEL SUSSEX

Singles $25 a Week 
Doubles $35 a week and up 

$5 daily per person with 
private bath

116 W 72 Street. New York City 
Call TR 4-5611

GROOMING—Summer Specials 
Low prices for all Breeds 

Poodles - Toys $6 Minis $8 
Stand S12

Grooming by TOM MERRIMAN
Dog House 979 1st Ave (54th St.) 

Call PL 3-2521

CARPENTRY 
KARRIS’S HOME 

IMPROVEMENT COMPANY

Tele 672-0644 
873 Union St., Brooklyn

Malibu Kennels — clearance on all 
small breeds, poodles, doxies, pekes, 
shelties, 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

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

DIETING

Help to firm 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

PATRIS PAINTING 
& 

DECORATING COMPANY 
Interior and exterior fully insured 

Also full scaffold work 
24 Hours a Day 

RA 1-7378

RELIABLE AMBULANCE 
SERVICE

24 Hours Service 
Call UL 5-4552

456 Court St. Brooklyn. N. Y.

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.

197 E 4th Street 
EVERYTHING FOR 

THE PRINTING LINE 

Call OR 3-1830

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Ave., 
Bronx 57, N.Y.' TRemant 8-8193

RESORTS

CHESTER House Tobyhanna 2, Pa. 
Tel. (717) 894-8022. Atop the Poco- 
no Mts. Filtered pool, scenic loca
tion, modern rooms. 3 meals daily, 
recreation hall, movies, shuffleboard, 
dancing, etc., on premises boating, 
fishing, golf. Churches nearby. — 
$46-$58 wk. Mae E. Kibble.

Schroeder’s Mt. Lake Resort RFD4. 
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. $58 up — includes 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 4-1444 — 10 minutes to Mon
mouth Race Track.

CAVENDISH CLASSES
Self Improvement Courses. 92-05 
Whitney Ave., Elmhurst 73. N.Y. 
OL 1-5753 Summer Sessions $105 
— Reading. Arithmetic. Special 
help for reading levels. 2-3-4-5. 
Elem., High School, Adults.

FRANK HEINECKER
FUEL OIL 

Buy Now and Save 
Service is our Motto 

Call BR 3-0109 or IV 3-2390 
1693 North Gardner Drive 

Brentwood L. I.

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 
Firescapc A11 Estimates Free 

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

Call WA 6-5370

JAMES LOUCAS 
CLOTHING STORE 
Open 6 days a Week

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

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

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 
GI 7-9004 or GI 2-4324

Surf ’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, S1.50 - $2 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.

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

JIMMIE’S AUTO REPAIRS

78 West 225th Street off Broadway 
Open 5’2 Days

Complete Automatic Transmission 
Service

Call 562 - 9839
For Prompt Service

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

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

Wreaths, Wedding Bouquets, Etc.

ANTHONY
PLASTIC SLIP COVERS

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

Fabric: If you have your own fabric 
Labor charge only

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

WELL DRILLING 
Licensed

PAGE BROTHERS 
Special consideration to 

Religious Groups 
Call DE 9-1600 

After 6 PM — DE 2-3480

RESORTS

Private Beach - glorious surf 
THE FRIENDLY HOTEL

WARREN
Directly on the Ocean at Spring 
Lake. N.J. Attractive rates. Write 
for Brochure. Finest spot on the 
Jersey Coast. Private Pool. Cheerful 
room-settings colorfully appointed. 
Wonderful food. Golf. All sports. 
Supervised activities for children.
Fred O. Gosgrove — 201 - 449-8800

— Free Parking —
June 24 - September 7

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.

JOE’S Mt. View Box 61. RD1 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, oreh. & 
entertainment, dancing, cocktail 
lounge, all sports, lake boating. 
Free color brochure and rates.

VILLA LIPANI
NEW PALTZ 3. N. Y. 

914 TU 3-9368

New Summer Resort—Dude Ranch
NEW DRIFTWOOD LOUNGE 

SWIMMING POOL 
Riding Horses on Premises

Near Churches
ITALIAN-AMERICAN CUISINE 

78 miles out of N. Y. City
1 *4 miles off N. Y. State Thruway 

Call or write for Brochure

Ambulance & Oxygen Service 
In case of emergency call 

“Emergency” for Ambulance 
and Oxygen service in the 

Bay Ridge Area.
KENNETH LORDAHL 

705 - 60th Street
HY 2-7217 — HY 2-7218

PLAZA FURS INC 
305 7th Avenue N. Y. C. 
Comer 27th St. 3rd Floor 

Open 6 days a week 
300 genuine natural mink stoles 

to select from Sale price $165 each 
Call AL 5-2028

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

DAVIS’ MOTEL
Spacious grounds, private beach, 
boating. Gardners Lane, Hampton 
Bays, N.Y. Ultra modern efficiency 
apartments heated open year around 
Directly in front of Dominican Sis
ters Retreat. C. F. Davis, Jr. owner- 
Manager Phone: RA 8-1018

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

Call GI 2-4055

RICKS AUTO LAUNDRY INC 
Cars Washed and Vacuumed 

in minutes — Steam Cleaning 
Mobil Ti-uck Washing 
Open 6 days a week

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

MULLENS DELICATESSEN
Open 7 days a week Home-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

B. M. W. MARINA

Summer Slips available to 10 fool 
Gas - - Complete repairs 

Ample Parking
7520 Amstel Blvd Arverne Queens 

Call GR 1-9142

JOHNSON MARINA

SUMMER DOCKAGE 
14' to 65'

$100 and up all facilities
71 E Bedell St Freeport. L.I.

Call 516 FR 9-2357 or FR 9-3311

ROXY

La Casa De Los Enamorados 
JOYERIA - MUEBLERIA 

Articulos Electricos 
VENTAS A CREDITO 

Televisores - Hi Fi - Stereos 
PLAZOS COMODOS 

CASA ROXY 
144 Smith St.

Cerca Bergen St.. Brooklyn 1. N.Y.
MA 5-1047

Motorcykle Mechanics 
Part of Full Time 

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

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

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 
Plains phone 914 WH 6-1241 Closed 
Mondays

LOFTS CANDY A GREETING 
CARDS

301 BROAD AVE.
PALISADES PARK. N.J.

Low Prices & Speedy Service
For the Finest of Cameras

Call 201 947-5994

1965 Air Conditioned Cars to the 
Mountains Catskills. Fleischmanns 
Adirondacks. etc. Door to Door Ser
vice, Brooklyn. Bronx. Manhatian, 
Queens. Visitor’s Transport Service 
Inc. For Res. and Inform, call — 

N Y Ph: BO 8-2037
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Brangesni ir už milijonierius IŠ VISUR
Po didžiojo ir išskirtinio bir

želio 12-13 d. savaitgalio Chica- 
gos lietuviai dar vis tebegyve
na nepamirštamojo Žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę pagerbimo 
koncerto įspūdžiais. Milijoni - 
niame Chicagos dienraštyje — 
Sun-Times pasirodė puikus ve
damasis apie Lietuvos partiza
nus ir Lietuvos laisvės kovų 
25 metų sukaktį sąryšyje su ką 
tik praskambėjusiu koncertu. 
Vedamąjį pakartojo visi Mar- 
shalfieldo leidžiami dienraščiai 
Amerikoje. Taip pat buvo gau
tos deklaracijos iš Illinois gub. 
O. Kernerio ir Chicagos bur
mistro R. Daley.

Mažai kas žino, kad šito vi
so milžiniško mechanizmo prie
kyje tarp kitų stovėjo du žmo- - 
nės — Marija ir inž. Antanas 
Rudžiai. Kai visas Lietuvių O- 
peros kolektyvas, jų talkinin
kai ir spaudos žmonės buvom 
sukaupę jėgas visuotinam artė
jančio koncerto pasiruošimui, 
gegužės 30 d. Lietuvių Operos 
ilgamečiai mecenatai, vienuoli
jų spaudos ir lietuviškų darbų 
rėmėjai Marija ir inž. Antanas 
Rudžiai atšventė vedybų 25 m. 
sukakti. O iškilmės buvo tikrai 
gražios ir didingos.

Sumai i Marquette Parko lie
tuvių bažnyčią sugūžėjo didelė 
minia žmonių: giminių, drau-

ROTOS RATELIO ABITURIENTES
Birželio 6 dieną Marijos 

aukštesniosios mokyklos “Rū
tos” retelio abiturientės susi
rinko kartu su Šv. Kazimiero 
seselėms auklėtojams ir tėve
liais Jaunimo Centro koplyčio
je paaukoti mišių už mirusius 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
Mišias maloniai sutiko aukoti 
vysk. V. Brizgys.

Po mišių didelis būrys susi
rinko sodelyje prie paminklo, 
kur ats. majoras Petras Šešta
kauskas pravedė iškilmes.

RŪTOS RATELIO abiturientės su seselėms mokytojom prie žuvusiems už laisvę paminklo Jaunimo centre.
Nuotr. V. Noreiko;

Kvietimas
į Naujosios Anglijos LIETUVIŲ DIENĄ Marianapolyje, 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.

Lrcjios d.. pirmadienį. visi į tradicinę MARIANAPOLIO ISVYKĄ — PIKNIKĄ

Tėvai Marijonai
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gų, pažįstamų. Bet dar didesnė 
dalis buvo tų, kurie Rudžių gal
būt asmeniškai ir nepažįsta, bet 
kurie iš spaudos ir kitų atsilie
pimų žino jų nuopelnus Bažny
čiai ir lietuvių tautai. Sukaktu
vininkus pagerbė du vyskupai: 
vysk. V. Brizgys, atlaikęs mi
šias sukaktuvininkų intencija ir 
pasakęs pamokslą; svečias vysk. 
P. Brazys, MIC, eilė prelatų, ku
nigų ir kitų svečių, suvažiavu
sių iš visos Amerikos.

Pakiliai mišių nuotaikai daug 
prisidėjo jungtinis operos cho
ras su solistais St. Baru ir J. 
Vazneliu. Tai buvo tikras aukš
to lygio religinis koncertas.

Nepaslaptis, kad nuo pirmo
jo “Rigclebto” operos spektak
lio, įvykusio 1956 m. Chicago- 
je, Rudžiai globojo ir tebeglo- 
boja Lietuvių Operą, jai jau ati
davę keliolika tūkstančių dole
rių. O kur dar Marijos Rudie
nės darbas LB Centro valdybo
je, “Jūratės ir Kastyčio” ope
ros fonde ir šimte kitų organiza
cijų. Gi inž. A. Rudis Alto cen
tro v-bos vicepirm., -Įvairių lie
tuviškų darbų mecenatas, de
šimčių organizacijų narys.

Todėl nenuostabu, kad pager
bimo bankete, kuris įvyko pra
bangiame South Shore Country

Seselė Salesia, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos direktorė, 
ir seselė Kristina, “Rūtos” ra
telio globėja, uždegė aukurą.

Toliau ratelio vardu Rita 
Baraitė padėkojo tėveliams ir 
seselėms už jų gražų lietuviš
ką auklėjimą.

Po himnų Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos pirmi
ninkas J. Jasaitis trumpai, bet 
ugningai pasveikino abiturien
tes. Padėtas vainikas, giedant 
“Marija, Marija”. -R.B. 

Club, dalyvaujant 300 svečių, 
oficialūs sveikinimai nusitęsė 
net po 12 vai. nakties. Ir tie 
visi sveikintojai per kelias va
landas ne tuščiažodžiavo, bet 
gyvais faktais liudijo tuos dar
bus, kuriuos Rudžiai yra nuvei
kę. Tarp begalės kitų sveikini
mų, buvo gauta ir prez. L. 
Johnsono sveikinimo telegrama.

Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
pagerbimo kcnce; lo išvakarėse 
Rudžiai nupiiko 75 seselėms ka- 
zimierietėm bilietus į koncer
tą, savo pažintimis ir įtaka lai
mėjo iš Illinois gubernatoriaus 
ir Chicagos burmistro viešas 
deklaracijas, skelbiančias bir
želio 13 d. lietuvių gedulo ir 
laisvės kovų 25 metų sukak
ties diena. Gi tuoj po koncerto 
tame pačiame prabangiame Mc 
Cormick Place, savo lėšomis 
suruošė iškilmingas vaišes kon
certe dalyvavusiems užsienio 
valstybių diplomatams ir didžio
sios amerikiečių spaudos atsto
vams.

Birželio 20 d. į Pakšto salę 
susirinko du šimtai choristų su 
savo šeimomis. Tai žmonės, ati
davę keliolikos mėnesių laisva
laikį “Requiem” ir “Vilniaus 
varpų” paruošimui. Jie visi su
sirinko atsiimti priklausančio 
honoraro ... Honoraras buvo 
atiduotas pakiliomis vaišėmis ir 
bendromis visų ovacijomis: cho
ristų savo globėjams, o globėjų 
— choristams.

Tai tik menka iškarpėlė iš 
didžios ir nepalūžtančios Mari
jos ir inž. Antano Rudžių veik
los jų 25 metų vedybiniame 
kelyje. Tikiu, kad šie abu nuo
širdūs Amerikos lietuviai, ku
rie augina keturis vaikus, sa
vo turtų neskaičiuoja milijonais. 
Bet jų širdys ir piniginės taip 
dažnai būna atidarytos lietuviš
kiems reikalams ir Lietuvos 
vardo bei jos kančių kėlimui 
amerikiečiuose.

Telaimina juos Aukščiausias 
ateities kelyje! VI. Ramojus

DARBININKAS

MARIJOS IR INŽ. A. RUDŽIO 25 metų vedybinio gyvenimo sukakties bankete gegužės 30 dalis garbės 
svečių. Iš k. j d. M. Rudienė, vysk. P. Brazys, kons. dr. P. Daužvardis (kalba), inž. A. Rudis, vysk V. 
Brizgys, prel. J. Končius.

NAUJA ATEITININKU FEDERACIJOS TARYBA
Vyriausia Rinkimų Komisija, 

kurią sudarė Teresė Gečiene, 
Edmundas Binkis, dr. Antanas 
Juzaitis, Alfonsas Kazickas ir 
Marija Vasienė, praneša Ateiti
ninkų Federacijos Tarybos rin
kimų rezultatus.

Suvedus visus balsavimo duo
menis, konstatuota, kad viso 
šiuose rinkimuose balsavo 1110 
ateitininkų. Neužskaityta, kaip 
balsavimo taisyklėm neatitinką 
18 vokų. Atskirose valstybėse 
balsavo 'taip: Anglijoje 13, Aus
tralijoje 97, Brazilijoje 75, Ita
lijoje 33, JAV 734, Kanadoje 
159, Prancūzijoje 8, Vokietijo
je 45.

Balsai už kandidatus į Fede
racijos Tarybą pasiskirstė taip:

Aušrotas, Vytautas — 418, 
Barkūnas, Jonas, prel- — 664, 
Barzdukas, Stasys — 555, Če
pas, Silvestras, dr. — 303, Da- 
bušis, Viktoras, kun. — 595, 
Dambriūnas, Leonardas — 337, 
Dzikas, Stasys — 256, Grinius 
Jonas, dr. — 527, Jodelė Ju
lius — 353, Kisielius, Petras, 
dr. 568, Kleiza, Vaclovas —540, 
Kudžma, Kęstutis — 443. Liu- 
levičius, Arūnas, dr. — 726, 
Lužytė, Vida Marija — 622, 
Masionis, Antanas — 321, Meš

kauskas, Juozas, dr. — 497, 
Miniataitė. Birutė — 532, Min- 
kūnas, Petras — 258. Navickas 
Juozas, dr. — 400, Pakalniškis, 
Jonas, kun — 379. Patlaba, 
Petras, kun — 457, Pugevičius, 
Kazimieras, kun. —314, Razgai- 
tis, Pranas — 330, Repšys, An
tanas — 333. Rugienė, Aldona, 
dr. — 309, Rūgytė, Alicija — 
354, Sakalas. Balys — 198. 
Skrupskelytė, Viktorija — 626. 
Songaila, Juozas, dr. — 439. 
Surdckas, Cezaris — 263, Šo- 
liūnas, Jonas — 502. Urbonas, 
Ignas, kun. dr. — 462, Vardys,

Balt i mores žinios
Tragiško birželio gedulingas 

minėjimas įvyko birželio 26 šeš
tadienio vakarą. 8 v.v. lietu
vių svetainės didžiojoj salėj. 
Dalyvavo Baltimorėje gyveną 
estai, latviai ir lietuviai. Minė
jimo programa prasidėjo su 
maldomis, kurias atkalbėjo šv. 
Alfonso vikaras kun. A. Dran
ginis ir protestantų dvasinin
kas. Žmonių buvo pilna salė. 
Dalyvavo miesto ir Marylando 
valstybės pareigūnai. Miesto 
majoras Theodore McKeldin (pa
skelbė birželio 26 tų pavergtų 
tautų gedulo diena.
.„.Šv. Vardo draugijos beisbo
lo vakaras bus penktadienį, lie
pos 2 d. Visi parapijos vyrai 
su savo draugais bei pažįsta
mais kviečiami tame vakare da
lyvauti. Visas vakaro pelnas 
skiriamas jaunimo stipendijom.

Lietuviai kurie dirba įvairio
se siuvyklose Baltimorėje, pra
dės savo atostogas liepos 2 d. 
Beveik visos siuvyklos, kur siu
vami vyrų ir moterų kostiu
mai užsidaro dviem savaitėm.

Kazimiera Jasilaitienė, senos 
kartos lietuvė, ilgai gyvenus 
Baltimorėje, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė birželio 24. Velionė, 
kai buvo sveika, dalyvavo įvai
riuose parapijos parengimuose. 
Gedulingos mišios buvo auko
tos už jos sielą šv. Alfonso 
bažnyčioje birželio 26. Palaido
ta Holy Redeemer kapinėse. Li
ko nuliudusi dukra Stella.

Jonas Obelinis

Ateitininkų Federacijos Vy
riausios rinkimų komisijos 

pranešimas

Vytautas, dr. — 549, Vasys, 
Antanas, dr. — 216, Vebeliū- 
nas, Vytautas — 275, Vedec- 
kas, Algis — 397. Zakarauskas, 
Vaclovas, kun- — 425

Jokių skundų nei rinkimų ei
gos metu, nei rinkimams pasi
baigus rinkimų taisyklėse nu
statytu laiku Vyriausia Rinkimų 
Komisija negavo. Todėl Vyriau
sia Rinkimų Komisija laiko, kad 
rinkimai yra įsiteisėję ir skel
bia, kad į naują Federacijos Ta
rybą yra išrinkti šie asmenys:

dr. Arūnas Liulevičius, prel. 
Jonas Balkūnas, Viktorija 
Skrupskelytė. Vida-Marija Lu - 
šy-tė, kun. Viktoras Da-bušis, dr. 
Petras Kisielius, Stasys Barz
dukas, dr. Vytautas Vardys, 
Vaclovas Kleiza, Birutė Minia
taitė, dr. Jonas Grinius, Jonas 
Šoliūnas, dr- Juozas Meškaus - 
kas, kun. dr. Ignas Urbonas, 
■kun. Petras Patlaba.

Baigė aukštesniąją 
mokyklą

Danutė Duršaitė (Dsnna 
Dursh), tračios kartos lietuvai
tė. neblogai kalbanti lietuviukai, 
baigė šv. Kazimiero aukštesnią
ją mokyklą Pittsburghe su pa
sižymėjimais ir rudenį lankys 
Duguesne katalikišką universi
tetą. Ji gimė 1947 m., pradžioje 
lankė švt Bazilijaus pradžios 
mokyklą, bet nuo penkto sky
riaus tęsė savo mokslus šv. Ka
zimiero 'lietuvių parapijinėje 
mokykloje, šv. Kazimiero para
pija yra vienintelė iš lietuviškų 
parapijų, kuri turi dar savo ir 
aukštesniąją mokyklą. Taigi Da
nutė ją ir baigė kuo geriausiai.

Pažymėtina, kad prieš kele
rius metus jos pusseserė Ele
na irgi baigė tą pačią mokyklą. 
Dabar ji yra pranciškietė se
suo Alfonsa-Marija. Jos dėdė 
yra Tėvas Kazimieras Venclo
vas. lietuvis pranciškonas kuni
gas. Jos brolis Alfonsas irgi stu
dijuoja mažojoj pranciškonų se
minarijoj ir tikisi po keliolikos 
metų būti pranciškonu kunigu.

Pranciškonai sveikina Danu
tę ir linki jai sėkmės tolimes
nėse studijose. GJ.

DANUTĖ DURŠAITĖ

— Paieškomas Kaiza Petras 
kilęs nuo Sakių. Ieško Jono 
Kaizos duktė Ona Tumosienė, 
gyv. Sakių mieste, čenniakovs- 
kio g-vė nr. 19. Jis pats, arba 
žinantieji apie jį, prašomi pra
nešti Marijai Statkienei, 102 
Lafayette St., Paterson, N. J.

Kandidatu lieka: Kęstutis 
Kudžma.

Vyriausia Rinkimų Komisija 
nuoširdžiai dėkoja visoms kraš
tų rinkimų komisijoms už dar
bą ir pasiaukojimą pravedant 
šiuos rinkimus, o taip pat ir ki-1 
tiems vienetams bei atskiriem 
ateitininkams vienokiu ar kito
kiu būdu pagelbėjusiems pra - 
vesti rinkimus. V.R.K.

Naujas daktaras

DR. GEDIMINAS P. JOČYS

Gediminas P. Jočys, sūnus 
teisininko Petro Jočio, buvusio 
Lietuvos Seimo nario ir teisė
jo, ir mokytojos T. Birietaitės- 
Jocienės (mirusi), pirmuoje 
ledieterian) baigęs Hudsjne. N 
Y. St. Mary’s Akademiją, įstojo 
Į Kanados, Halifaxo Dalhousie 
universitetą studijuoti medici
nos.

Po septynerių metų sėkmin
gų studijų šį pavasarį jis baigė 
universitetą, įsigydamas dakta
ro odontolcgo diplomą. Be to, 
jis yra išlaikęs egzaminus, duo
dančius teisę dirbti savo profe
sijos darbą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Kanadoje.

Dr. Gediminas P. Jočys ža
da pastoviai apsigyventi ir dirb
ti ten, kur daugiau lietuvių gy
vena.

Sėkmės ir Dievo palaimos 
jaunajam daktarui jo pasirink
toje profesijoje. T.O.

---lonas Jasaitis, JAV Liet. 
Bendruomenės Centro valdybos 
pirmininkas, dalyvavo lietuvių 
tautinių šokių ratelių vadovų 
kursų atidaryme birželio 14 d. 
Dainavos stovykloje. Kursus su
organizavo JAV LB Centro val
dyba. Kursus lanko 25 kursan
tai iš įvairių JAV ir Kanados 
miestų.

; T

I VASAROS ATOSTOGOS
: .v . !:■

i Pranciškonų Sodyboje |
Kennebunkport, Maine :

j .... . . . •• Lie|XTs ir rugpiūčio mėnesiai patys gražiausi Maine valstyl»ėje. !
J Vėsus oras, graži gamta traukia ten miljonuis turistu. Pranciškų- ; 

nu sodyba yra prie pat Atlanto, turi gražius parkus ir šiltą ba-
; seiną. Ten galima sutikti lietuviu iš visos Amerikos ir Kanados. ;

•
I fisan h lės k ,ka!ai> rašyti: I

E R A NCISC A N MON AŠ I E R Y
Kennebunkport. Maine Tel. 206) 967-201 I

*
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— Toronto Prisikėlimo para
pijoje naujų parapijos namų 
statyba gerokai pasistūmė., j pir
myn. Jau išlieti pamatai ir rū
sio sienos. Namuose šalia para
pijos raštinių ir vienuolyno pa
talpų bus vietos ir parapijiniam 
kredito kooperatyvui — banke
liui. bibliotekai bei pata pus į- 
vairiems jaunimo organizaci
joms.

— Lietuvių tautinių šokių 
ratelių vadovų kursų užbaigi
mo proga, š.m. birželio mėn. 28 
d.. 2 vai. po pietų Dainavos sto
vyklavietėje Lietuvių Tautinių 
Šckių Institutas kviečia tauti
nių šckių darbuotojų suvažiavi
mą. kuriame bus aptariami tau
tinių šckių ugdymo ir puoselė
jimo klausimai.

— ASD ir Korp! Vytis aki
vaizdinio suvažiavimo vieta dėl 
svarbių priežasčių buvo pakeis
ta. Laikas lieka tas pats — š. 
m. liepos 3-4 d d., bet suva
žiavimas dabar vyks Potta
wattamie Resort Motel. Ben
ton Harbor Michigan — P. Am- 
butų gražiojoj vasarvietėj prie 
Michigan ežero.

Asmeniui be registracijos mo
kesčio (1 dol.) reikia mokėti 16 
dol.: į šią kainą įskaičiuojamas 

maistas bei nakvynė.
Pramatcmos įdomios paskai

tos tema “ASS ateitis”, meninė 
programa, sporto rungtynės, šo
kiai ir įprasti skautiški laužai.

Registracija prasidės 10 vai. 
ryto šeštadienyje. Visi skyrių 
pirmininkai prašomi kuo grei
čiau dalyvių skaičių pranešti 
ASD CV Pirmininkei, t.n. Aud
ronei Kubiliūtei, 6130 S. Arte
sian Avenue, Chicago, Illinois, 
60629, 925-3880.

MERGAIČIŲ STOVYKLA 
PUTNAME

— Putnamo Mergaičių Stovy
kla atidaro 'vartus birželio 27d. 
su perpildytais stovyklautojų 
būriais. Stovyklos vadove šie
met bus sės. M. Jurgita (Mary
tė Saulaitytė). ką tik užbaigu
si kolegijos studijas su viso
kiais pagyrimais. Stovyklos ad
ministravime jai taikins sos. 
M. Igne (Gražina Marijošiutė) ir 
sės. M. Eucharista (Ona Mika- 
iaitė).

Stovyklos kapelionu bus kun- 
Vyt. Zakaras, naujas asmuo Put
namo sodyboje. Jis ką tik čia 
apsigyventi atvyko iš tolimos 
Oklahcmos.

Lietuvių kalbos pamokas vi
soms grupėms dėstys sės. M. 
Eucharista. sės. M. Dominika ir 
postulantė Eleonora Šenbergai- 
tė. Si pastaroji šiemet irgi bai
gė kcleglnes studijas.

Darbeliams vadovaus sės. M. 
Margarita ir post. Elena Vaice
kauskaitė.

Tautiniai šokiai — Roma Zda
nytė.

Dainos ir giesmės — sės. M. 
Igne

Labai daug besiprašančių 
mergaičių stovyklcn šiemet pa
tekti negalėjo, nes joms trūks
ta vietos 'kur atsigulti. Naujos 
stovyklos statymas pasidarė la
bai skubus reikalas. Jau sudary
tas komitetas planuoti ir vyk
dyti lėšų statybai telkimą. 
Darbas prasidės vasaros karš
čiams atslūgus.
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Happy and Joyous 4th of July 
to .'ill our friends and customers

RITE - WAY 
PRIVATE CAR SERVICE

1825 White Plains Rd. 
Bronx. N. Y.

For Excelent Service

Call
LY 7-1111 or TU 2-2222

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

F R E D* S
DELICAESSEN

Open 6 Days a Week

977 First Avenue 
New York City

All our food is the finest 
fit for Kin? and Queen 

Call PL 5-2993

HAPPY AND JOYOUS 
4th OF JULY

TO ALL OUR FRIENDS 
AND CUSTOMERS

Happy and Joyous 4th of July 
* to al! our friends and customers

AAXICO STEEL CO.
1632 Richmond Terrace

Staten Island. N. Y.

Steel fabricated and erected 
for all types of Buildings

Call GI 7-4020

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

KAY LAURE 
BEAUTY SCHOOL

8 Duffv Avenue 
Hicksville. L I. N.Y. 
Call 516 OV 1-5313

Come in and register for the 
New Term.

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

WAYSIDE IIGHTING 
STUDIO. Inc.

The House with a thousand Lights.
Tremendous selection of contempo
rary - modern - early American - 
Traditional - Danish. Also lamp 
repairing. Visit our shade depart
ment

569 Bedford Road (Route 117) 
Bedford Hills. N. Y.

(914 > MO 6-3303

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

COMMERCIAL 
FURNITURE 

DISTRIBUTORS
Service Is Our Motto

126 Grand Street 
HOBOKEN N. J.

WO 2-3490

Happy and Joyous 4th of July 
to ail our friends and customers

BERNARD’S 
CLEANERS

63 West 183rd Street 
Bronx. N. Y.

Plant on premises- Fine service 
Specialists in Wedding Gowns 

and Formal Wear 
Phone: SE 3-7799

Happy and joyous 4th of July!

CHUCK’S 
SERVICE STATION

493 East 168th St.. Bronx. N. Y.
Complete Auto Repairs

Road service - Lubrication 
Brake service - Motor tune ups 

Tires - Batteries
Pick Up and Delivery 

Phone: JE 8-4310 
For Prompt Service

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

ALEX & LESLIE 
HAIR STYLIST. Inc.

587 West 235th St.. Bronx. N.Y.

Open 6 days a week 
Thurs. and Fri. to 9 PM 

We also service and sell Wigs 
and Wiglets

KI 6-9090

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

FELICE SACCONE
WINE and LIQUOR

STORE
575 East 137th Street 

Bronx. N. Y.

Free Delivery -Prompt Service 
MO 9-0853

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

ANTHONY GIORDANO
Groceries - Cold Cuts 

Sandwiches
Orders carefully prepared for

Outings and Picnics

1980 Gilders Leeve Ave.
Bronx. N. Y.

Tl 2-9608

Happy and joyous 4th of July!

JOSEPH FASANELLA
SERVICE STATION

1106 Metcalf Ave.. Bronx. N.Y.

Complete auto repairs, road service, 
motor tune-ups. tires, batteries, 
brake service, lubrication, accesso
ries. pick up and delivery, new cai 
warranty service.

Phone: 589-0204

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

HUGH’S 
MAID SERVICE

2031 Turnbull Avenue 
BRONX, 

New York

Ca’I TA 8-4580

Happy and Joyous 4th of July 
to a:l our friends and customers

FIFTH AVENUE 
MOTORS

610 6th Avenue
New York City

For the Finest in Cars

Call AL 5-4060

Happy and jovous 4th of July!

EXCHANGE
HAIR STYLISTS
Oixm 5 days a week 

Excellent Hair Stylists 
in Hi Fashion Hairdo’s 

and Coloring

16 Beaver Street 
New Y- rk Citv
Call 344-52C0

Happy and joyous 4th of July!

AIR TRUCKING SERVICE
INC.

Tel-Star Messenger Service Inc.
Trips to La Guardia

J. F. K. International
Newark Airports and

Local Trucking

251 East 36lh Street. N.Y.C.
Call MU 9-9633

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

MACAO
22 Pell Street 

Chinatown
Serving exotic Chinese cuisine 

Tea - Luncheon 
Cocktails - Dinner

New York City CO 7-6234

Free parking daily after 5 PM

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

FOREMOST
WINDOW CLEANING

Office Service

103 Park Avenue 
New York City

For Quality and Service

Call LE 2-0784

Happy and joyous 4th of July!

COLESANT
At The Barbizon Plaza

106 Central Park South

SALON OF BEAUTY 
Televisions most exciting 

Hairstyles

Call PL 5-4712 
Suite 333

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

MARIE 
COIFFEURS

507 Fifth Avenue
< nr. 42nd Street >
New York City

Excellent Hairstylists 
Specializing in Wigs and Toupees

Call MU 2-1367

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

ROYAL PAC. CORP.
EXPERT MOVERS 

and
SAFE STORAGE

24 Stone Street 
New York City 
Call DI 4-9119

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

FIND & FINE 
ANTIQUES

Open 6 Days a Week

172 First Avenue 
New York City
Call AL 4-6460

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

MANHATTAN 
COLOR LAB Inc.
Serving the Industry 

Filmstrips 
Slides and Stereo

Call TR 3-1919

Hnnnv and Jovous 4th of July 
to all our friends and customers

LOLA GOWNS
FOR THE FINEST

OF GOWNS

857 Madison Avenue 
New York City 
Call TR 9-2830

Happy and joyous 4th of July!

GROWN & GLORY 

Beauty Sa’on Inc. 
230 West 74th Street 

t Hotel Ansonia )

Personalized Hair Cutting 
High Fashion Hair Coloring 

and Styling
Call SU 7-7479

Happy and joyous 4th of July!

SCALI PARK AVE. 
CUSTOM CLEANERS

Tailoring - Dyeing - Weaving

1272 Third Avenue 
(near 73 St.) 

New York City 
Pick Up and Delivery

Call BU 8-0666

Happy and joyous 4th of July!

ALICE & MARY ZOTTA

French Invisible Weaving
On all fabrics Weavers 

to the trade and individuals

2 West 45th Street 
(near Fifth Ave.) 

Room 1504
New York City 

MU 7-0867. ’

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

GRAMERCY 
PARK HOTEL

52 Gramercy Park North 
New York City 
K. G. Mangold 

General Manager 
Call GR 5-4320

Happy and joyous 4th of July!

LEMANS 
CORSET SHOP

717 Lexington Avenue 
between 57 and 58th

New York City

We specialize in Camp Supports
Brassieres and Lingerie

Call EL 5-8630

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

HONEYWOOD 
DINER

Open 7 days a week 
In the heart of Great Kills

4111 Hylan Blvd.
Staten Island. N.Y.

Call 984-9622

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

COLONIAL

Federal Savings & Loans 
Association

1550 Richmond Road 
Dongan Hills

Staten Island 4. N. Y.

Paying 4 ’4 Interest

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

SUNNYSIDE 
SERVICE STATION

Open 7 days a week

Clove Road and Victory Blvd.
Staten Island. N. Y.

Featuring Mobil Products
Call 442-9575

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

BILL SHEA'S 
CARPET SERVICE

8 Gifford Lane
GREAT KILLS.

S. I . N. Y.
Call YU 4-3022

Har.nv and Joyous 4th of Julv 
to all our friends and customers

G. & D.
RESTAURANT

Open 7 Days a Week

2990 Richmond Avenue 
Staten Island. N. Y.

Cal! 984-9582

Happy and joyous 4th of July!

CAR’ O’S 
HAIR STYLIST

818 Forest Avenue 
' Staten Island. N.Y.

Tues.. Wed. and Sat. 9 AM to 6 PM 
Thurs. and Fri. 9 AM to 8 PM

We specialize in Silver Blonding 
ar ’ corrective hair coloring 

Dial 273-1204 for appointment

Happy and joyous 4th of July!

FRANKS 
PARAMOUNT CAFE

Open 7 days a week
For the finest of Italian cuisine.

Come and bung the family 
for Sunday Dinner

Call GI 7-9849 or GI 7-9122 
ask for Frank Lupo

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

BRADLEY AVE 
AMOCO

SERVICE STATION

Complete Auto Repair Service

Call YU 1-0727 
For prompt service 

ask for TONY.

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

GIANT AUTO SERVICE
Open 7 days a week

750 Utica Avenue
BROOKLYN 3. N. Y.

PR 4-1412

Happy and joyous 4th of July!

LOMBARDO’S 
RESTAURANT

Route 9 W - Palisades. N.Y.

Continental Cuisine 
LUNCHEONS 

- DINNERS

Phone: EL 9-5353

Happy and joyous 4th of July!

CHESTER BROOK 
RESTAURANT

Quality food and excellent service 
Enjoy Eddie Smith’s electrical ae 
cordion and singing — Thurs.. Fri 
and Saturday. Mrs. Clara K. Cham 
bers. Owner, Mgr.

Peekskill. N. Y. 
914 PE 7-9790

Happy and joyous 4th of July!

TONY'S 
DELICATESSEN

Specializing in fine foods and 
tasty sandwiches 

Orders carefully prepared 
to take out 

"We Deliver"
923 South St.. Peekskill. N. Y. 

Phone: PE 7-9878

Happy and joyous 4th of July!

DUKE'S 
SERVICE STATION
Complete Auto Repairs 
Tune-ups. Carburetors 

Brake service. Accessories 
Open 7 days. Pick up & delivery 

183 North Highland Ave.
Ossining. N. Y.

Phone. Wl 1-9668

Happy and joyous 4th of July!

DON'S CITIES 
SERVICE

Route 6. Mahopac. N.Y.

Open 7 Days 
Complete Auto Repairs. Tune-ups 

Carburetors - Electrical 
Brake Service - Accessories 

Phone MA 8-9414 
For Prompt Service

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

V. CHIRICO 
HOMES

125th Street and 10th Avenue 
COLLEGE POINT *

IN 3-9443

Happy and joyous 4th of July!

ANN E’ S 
DELICATESSEN

For the Finest in Foods
Open 7 days a week

Palmer Avenue 
West Keansburg. N.J.

Call 201 - 787-9675

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

BERLINS 
FARMER MARKET

41 Clementon Road 
BERLIN. 

New Jersey
Call 609 RO 7-1284

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

JOHN D. McCULLOCH
GUTTERS and LEADERS

Estimates Cheerfully Given

Call OR 3-7245 
55 Morton Place

EAST ORANGE. N. J.

Happy and Joyous 4th of July 
to all our friends and customers

THE STICKLE 
FUNERAL HOME 

INC.
For Integrity and Dependability 

and Ethics

La Rue Road 
Newfoundland N J. 
Call 201 - 697-6700

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

Y-KI
CHINESE 

RESTAURANT
318 Bloomfield Ave. 

NEWARK 
Open Daily

4 30 PM to 4 AM 
Authentic Chinese Cuisine 

Take Home Orders 
Phone: 485-3750

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

JOSEPH IACOMO
GENERAL BUILDING 

CONTRACTOR

Rental Equipment Excavation
Roads and Utility - Installation

Paving
522-15 North Main Lodi N.J.

Czll 201 - 489-7244 oi 201 - 343-8387

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

DONALD E. CONTE 
SALON

Open 5 days a week

130 East 57th Street
New York City

Specializing in Wella 
Hair Coloring.

Call EL 5-9522

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

MARIO’S
Auto Inspection Service

AUTO REPAIRS 
by

SKILLED MECHANICS

Shell Bay Road
Mayville. N. J-.

Phone: 465-5607

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

Belmar Wall
National Bank

900 F. Street 
BELMAR N.J.

Route 35 and 18th Ave 
Wall Township N. J.

Route 35 and Atlantic Ave 
Circle Plaza 

Manasquan N. J.
Calvin F. Wooley E.V.P.

Member Federal Deposit Corp.

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

Ocean Diner

Open 7 days a week

State Highway No. 35 
and Deal Road 
OAKHURST 
New Jersey

Call
201 - 531-9811

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

AAMCO
Transmissions

Open 6 days a week 
Americas largest 

Transmission Specialists
Mr. William Empke 

Manager

6602 S. Crescent Blvd. 
Pennsouken N. J.

609 - 665-5282

Happy and joyous 4th of July 
to all our friends and 

customers

Bridgehampton
National Bank

Paying 4'< 
Mortgage Loans - Auto 
Personal and Business

BRIDGEHAMPTON 
L. L. N. Y.

Call 516-537-1000

Happy and joyous 4th of July 
to all our friends and 

customers

Vander - Platt
Colonial

Funeral Home
Serving As We Would 

Be Served

13-31 Saddle River Road 
FAIRLAWN, N.J.

201 - 797-3500

Happy and joyous 4th of July 
to all our friends and 

customers

Keansburg 
Middletown

National Bank
Complete Banking Service 

Paying 312 ' < Interest 
Member of F.D.I.C.

Call 201 - 787-0100

Happy and joyous 4th of July 
to all our friends and 

customers

Pilgrim 
Funding 

Corp.
211 Hempstead Tpke. 

West Hempstead 
L.I., N.Y.

Call 516 IV 3-6300

Happy and joyous 4th of July 
to all our friends and 

customers

McCulley, 
Von Der Tann

INSURANCE and BONDS 
Thurston E. Van Der Tann 

158 So Jth White Horse Pike 
Berlin. N. J.

Call 609 -767-5020

Happy and joyous 4th of July 
to all our friends and 

customers

A E
Allan Electric

Company
Inc.

Electric Construction 
42 Park Ave.

Paterson. New Jersey 
201 AR 1-2340

Happy and joyous 4th of July 
to all our friends and 

customers

Richmond

Savings Bank
Paying 4*4 0 

“The Savers Bank” 
WESTBRIGHTON 

PORT RICHMOND 
GREAT KILLS 

STATEN ISLAND 
GI 2-2180

Happy and joyous 4th of July 
to all our friends and 

customers

Washington 
Heights

Federal Savings and 
Lear Association 

Main Office:
1390 St. Nicholas Ave. 

(at 180th St) 
New York City
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0 Šachmatai
Veda K. Merkis

Kanados šachmatų p-bės Vancou- 
very, B.C., užtruks nuo birželio 21 
iki liepos 2 d. Jose dalyvauja Povi
las Vaitonis iš Hamilton, Ont. Jis 
du kartu buvo laimėjęs Kanados 
p-bes. Rimčiausi pretendentai j lai
mėtojus greta Vaitonio yra: did
meistris A. Yanofsky iš Winnipeg, 
Man., L. Joyner. Alberta, dr. Macs- 
skasy, B. C. ir jaunas D. Suttles, 
B. C.; viso 12 atrinktųjų.

Ignas Žalys, Montreal, Que. j Ka
nados p-bes negalėjo nuvykti, vie
nok pasiryžęs dalyvauti š.m. atvi
rose JAV p-bėse rugpiūčio mėnesį 
Puerto Rico valstybėje. Jis praeitais 
metais JAV p-bėse įveikė kelius 
JAV meistrus ir sužaidė lygiom su 
didmeistriu Arthur Bisguier, N.Y.

JAV Jaunių p-bės bus Bostone, 
liepos 16-21 d.d. Raginkime mūsų 
jaunuolius jose dalyvauti.

Estas didmeistris Paul Keres ir 
jaunas čekas V. Hort pasidalino 
pirmą, vietą, tarptautiniam turnyre, 
Marianske Lazne. Čekoslovakijoj.

Bled, Jugoslavija. Čia prasidėjo 
dvikovos tarp M. Tai - Portisch ir 
Larsen - Ivkov dėl pasaulio p-bių.

Hamburge užsibaigė Europos ko
mandinės p-bės. Laimėjo Sovietai 
su 66-34 tš„ Jugoslavija ir Vengrija

po 57 tš., Vak. Vokietija 45, Rumu
nija 41^i ir Olandija 33*78 tš. Sen
sacingų pergalę pasiekė vengrai, į- 
veikę Sovietų S-gą, nežiūrint, kad 
Sovietai vedė santykiu 4-2. Iš liku
sių keturių partijų vengrai nugrėbė 
3*/į taško ir laimėjo 5 **-4 *6. Čia 
buvo įveikti Botvinikas, Korčnojus 
ir Krogius.

Pataisome praeitą kartą pateiktą 
partijos užbaigą tarp Bostono čem
piono Gedimino Šveikausko ir Ju
goslavijos meistro M. Vukcevič. 
Baltais ažidė Vukcevič: Kbl, Bg5, 
Rb8, a7 -b2. Juodieji: Šveikauskas: 
Kf3, Ba8, Žd5, c6 ir f4. Baltųjų 
ėjimas, greičiausia — Bg6.

Juodi: Šveikauskas

Balti — Vukcevič

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.

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 J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

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

V-"' 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.

“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

Vykstantiems į sendraugių stovyklą
Ateitininkų sendraugių sto - 

■vykia Dainavoje šią vasarą 
įvyks rugpiūčio mėn. 1-8 d.d. 
Vykdami į stovyklą, prašo
ma atsivežti paklodes, užvalkalą 
ir šiltą antklodę. Stovyklavi
mo kainos yra tokios: suaugu
siems 25 dol.; studentams-moks- 
leiviams virš 16 metų 20 dol., 
vaikams nuo 10 iki 16 metų— 
20 dol., jei yra du vaikai šeimo
je tai kiekvienam po 17.50; vai
kams nuo 5 iki 10 metų 15 dol., 
vaikams nuo 2 iki 5 metų — 
10 dol. Nakvynė namely savai
tei 5 dol.

■Kas nori nakvori motelyje, as 
meniškai susitaria su motelių 
laikytojais-
> Vienas motelis — Irish Hills

Restaurant and Motels, Irish 
Hills , Michigan, yra 9 mylios 
nuo stovyklos. Kambarys su vie
na dviguba lova — 25 dol. sa
vaitei; su dviem dvigubom lo
vom 37 dol. (Tel. numeris 313 
(area) 467-7595)

Kitas motelis — Napoleon 
Motels, Jackson, Mich., yra 8 
mylios nuo stovyklos. Kamba
rys su dviem dvigubom lovom 
savaitei kainuoja 50 dol. (Tel. 
517 area 536-4400.).

Atskiri kambariai šeimoms 
stovyklos pastate jau visi užim
ti. ASS Centro Valdyba

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas /
PRANAS BRUCAS, 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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
. ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ---------- -----  CH 9-6245

BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ..... ........ LI 2-1767 
SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ........ AN 8-0068
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue —........  LV 4-*»o4
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ...............  Ui 5-8860
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...............  TL 6-2674
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ...... ..... BR 8-6968
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. — 630-38 Bridge St., N.W. GL 8-22u6 
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 3-8oo9
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994 
NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ...........  Bi 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 .................— al 4-d-+oo
PASSAIC, N.J. — 176 Market Street...........................  GK 2-6o87
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 1-2730
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......  Fl 6-1571
WATERBURY, Conn. — 6 John Street __________  PL 6-6/66
WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street--------- «W 8-2866
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave................. — GR 6-2/81
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue -----------  HI 3-0440

, ... ■ — i|

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

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

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

DRUSKONIE
HALL

| vasarviete
©

CATSKILLS KALNUOSE 
©
® atidaroma vasaros sezonui
§ liepos 1 d.

Užsakymai ilgam liepos mėn. 
® savaitgaliui priimami nuo bir- 

želio 18 d. Rašyti ar skambin-
I ti-

o 
o 
§

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

I
f S. KRAUNAITIS g
'• DRUSKONIE HALL
$ ANDES, N.Y. $
© ©
$ Telefonas 676 - 2781 S

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 bits ypatingai įvertintrsl

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME v

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.

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

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. i
• 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.

lietuviška 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD, MASS.

GREAT MARSH RD. 
CENTERVILLE, MASS.

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

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

A. Pakštys

BANGA
Box 188. Centerville 

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

VILA
’’JŪRATE”

Cape Cod
Sezonas prasideda nuo

LIEPOS 1 D. 
iki 

RUGSĖJO 15 D.
Dėl užsakymų 

prašau kreiptis:

ELENA KRASAUSKAS 
273 Oxford Street 
Hartford, Conn. 

Tel. A. D. 3-2893

po liepos 1 d.
ELENA KRASAUSKAS

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

Code 617- 775-9216

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

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

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
GRABORTUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

J. B. S HALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

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

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. L 
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 MOČIONO OKI
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

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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Gen. konsulas Vytautas Sta
šinskas New York Herald Tri
bune dienraščiui parašė padė
kos laišką už ‘jų vedamąjį, at
spausdintą ryšium su 25 metų 
Baltijos valstybių pavergimo su
kaktim. Laišką laikraštis at
sispausdino birželio 19 laidoje

Lietuvių jaunimo ir organi
zacijų kovai dėl Lietuvos lais
vės komiteto posėdis su jauni
mo organizacijomis: ateitinin - 
•kais, skautais, neblituanais, vy
čiais, L.S.S. ir pavieniais asme
nimis bus liepos 6, 8 vai. vaka
re Apreiškimo parapijos salėje.

Dr- Regina Saldaitienė, dan
tų gydytoja nuo liepos 3 iki lie
pos 19 išvyksta atostogų.

Jonas Kazakauskas, 85 metų 
mirė birželio 29. Gyveno 92 
Hale Avė., Brooklyne, pašarvo
tas Zirkel Funeral Home, 253 
Ridgewood Ave. Laidojamas 
šeštadienį 10 vai. iš Apreiški
mo bažnyčios šv. Jono kapinė
se. Paliko brolienę Uršulę, bro
lėną Juozą Kazakauska ir tris 
seserėčias — Marę, Genę, Do
rą Savičius.

Penkis šimtus dolerių gali 
laimėti tas, kurs dalyvaus An
gelų Karalienės parapijos 77- 
me metiniame piknike, kuris į- 
vyks liepos 11 d. toje pačioje 
vietoje, kaip ir kiekvienais me
tais: 108-11 Sutphin Blvd., Ja
maica, L. L

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

Parduodamas „ Woodhaven 
North 3 šeimų alyva apšildo
mas namas su garažu 2 automo
biliams. Moderni virtuvė su vo
nia- Kaina 29.900 dol. Lotas 
40x100. Kreiptis Ohlert Real 
Estate VI 7-2062.

Richmond Hill išncmuojamas 
■butas iš 4 kambarių, trečiam 
aukšte. Geras susisiekimas, ar
ti mokykla ir bažnyčia. Skam
binti po 6:30 v.v- Virginia 9 
1436.

PADĖKA
Savo 25 metų kunigystės 

šventę paminėjęs birželio 20 d., 
nuoširdžiai dėkoju prel. J. Bal
konui už įsileidimą į bažnyčią 
padėkos mišioms ir salę puotai; 
sol. L. Juodytei-Matthews ir jos 
dukrelei Joninai, chorui ir jo 
vadovui J. Visminui; visiems da
lyviams bažnyčioje už jų mal
das, bei T. Provincijolui už tai 
progai pasakytą pamokslą; ren
gėjams: Ph. J- Vyšniauskam, 
Marytei Šalinskienei, T. Gedi
minui Jočiui, O.F.M., prisidėju
sioms darbu: K. Dumblienei, A. 
Blechertaitei, O. Kubilienei, A, 
Kalėdienei, M. Dudutienei, T. 
Bisognano, H. Rupeikienei, Ke- 
zienei, Paukštienei, Loretai, L. 
Ulrich, A. ir H. Kadžiams; vi
siems sveikinusiems, dovanas 
prisiuntusiems ir svečiams, at
vykusioms iš Chicagos, Kana
dos ir kitų tolimesnių vietovių, 
bei visiems puotos dalyviams- 
Visus savo mielus geradarius 
maloniai prisimenu maldose. 
Dėkingas visiems.

T. Petras Baniūnas, O.F.M.
Darb. administratorius

Dail. J. Bagdono paroda ati
daroma šį penktadienį 7:30 v.v. 
Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje. Atidaryme kalbės prof. J. 
Brazaitis. Paroda tęsis iki liepos 
11. Lankymas — paprastom die
nom nuo 7 v.v. iki 9 v-v., šeš
tadieniais ir sekmadieniais nuo 
11 v. r. iki 9 v.v.

Vera Jomantienė, Darbinin
ko skaitytoja . ir pranciškonų 
geradarė, grįžo iš Floridos, kur 
ilgesnį laiką atostogavo.

Natalijos Kulbckienės, Scars
dale, N.Y., sūnus Ernestas, mo
kytojavęs J. John aukšt. mo - 
tykioje Katanah, N.Y. po sun
kios operacijos mirė birželio 8 
d., palaidotas šv. Jono kapinė
se Bi ock’.yn, N.Y. Paliko žmo
ną ir mctiną, Darbininko skai
tytoja, kurią užjaučia ir maldo
se prisimena velionį tėvai pran
ciškonai-

TĖV. PETRO BANIŪNO, O. F. M., kunigystės 25 mėty sukakties minėjime gieda ilgiausių metų Iš k. j 
d. Tėv. J. Gailiušis, V. Strolia, Tėv. P. Baniūnas, Tėv. L. Andriekus — provincijolas, Tėv. Ged. Jočys, konsl.
A. Simutis. Nuotr. R. Kisieliaus.

Į septintąjį Ateitininkų Fede
racijos kongresą, kuris vyksta 
liepos 3,4,5 dienomis Toronte, 
Kanadoj, važiuoja šie sendrau
gių atstovai: Loreta Petrauskai
tė, Albina Uknevičiūtė, Jane 
Gerdvilienė, Antanas Varnius, 
Juozas Giedraitis ir Petras Ą- 
žuolas.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas įvyko birželio 6 d. 
dr. ir J. Giedraičių namuose. 
Dalyvavo per 30 narių ir kele
tas svečių. Paskaitą apie be
dievio psichologiją skaitė dr. 
A. Gylys. Paskaita sukėlė gy
vas diskusijas, kurios užsitęsė 
iki vėlumos. Senoji valdyba pa
darė pranešimus. Naujon val
dybėm išrinkta: pirm. — dr. Ib
senas Skeivys, vicepirm. —Kos
tas Norvilą, sekretorė Jane 
Gerdvilienė, ižd. — Bronius 
Bobelis, kultūros reikalams — 
Kazimieras Vainius. Kandida - 
tais liko Juozas Giedraitis ir 
Marija Lušienė. Po susirinkimo 
buvo vaišės. Ateitininkų send
raugių valdyba nuoširdžiai dė- 
koia dr. ir J. Giedraičiams už 
priėmimą ir vaišes. (J.G.)

Mirė mokytojas 
Ernestas Kanzler

Po sunkios širdies operaci - 
jos mirė birželio 8, mokytojas 
Ernestas Kanzler. Palaidotas 
birželio 11 po iškilmingų mi
šių. kurias aukojo prel. Jonas 
Balkunas Šv. Marijos bažnyčio
je Katonah, N.Y. Palaidotas ša
lia savo tėvelio Jokūbo ir patė
vio Kazio Kulboko, Brooklyno 
Šv. Jono kapinėse.

Ernestas gimė ir augo Broo
klyn, N Y. Baigęs Boys High 
'School Brooklyne, Lafayet
te kolegiją Easton, Pa. ir ga 
vęs magistro laipsnį Columbia 
universitete, N.Y. paskutiniuo
sius 16 metų mokytojavo Kato
nah High School, Katonah. N. 
Y. Paliko žmoną Maureen, mo
tiną Nataliją Ktrlbokienę, du 
dėdes ir daug kitų giminių. Ve
lionis buvo tikrai malonaus bū
do ir giliai tikintis katalikas.

Maironio vardo šeštadieni
nė mokykla užprašė mišias už 
a.a. Angelės Zubkienės vėlę 
Apreiškimo bažnyčioje liepos 
5 d. 8 vad. ryto. Kviečiami visi.

Bernadeta Tutinaitė baigė 
Blessed Sacrament parapijinę 
mokyklą su aukščiausiais pažy
miais pirmąja mokine, gauda
ma aukso medalį. Ji visą laiką 
buvo pirmoji mokinė ir kiek
vieni metai gavo po aukso me
dalį. Ta proga jos tėveliai su
ruošė vaišes, pakviesdami jos 
drauges, gimines ir artimuosius.

Anita Izabelė Barzilauskaitė, 
duktė a.a. inž. Petro ir Tere
sės Barziliauskų. baigė Fordha- 
mo universiteto pedagogikos 
mokyklą, gavo aistentės vietą 
šv. Jono universitete, kur ren
giasi magistrės laipsniui.

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.
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KAZIUI KARMAZINUI
mirus, mūsų choro nariui EDVARDUI KARMAZINUI ir 
visai jų šeimai reiškiame gilią užuojautą.

New Yorko Lietuvių
Vyrų Choras

Mielam bendradarbiui STASIUI KARMAZINUI ir jo 
šeimai, jo tėveliui

A f A

Kaziui Karmazinui
mirus, reiškiame giliausią užuojautą 

V. Alksninis 
Pr. Kleiza 
E. Noakas 
V. Padvarietis 
A. Reventas 
J. Žukas

AUDRONĖ SENKUTĖ IR VITALIS A. BARTYS, susituokę birželio 12 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Nuotr. R. Kisieliaus.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS 
KULTŪROS ŽIDINIO — 

JAUNIMO CENTRO STATY
BOS FONDUI AUKOJO

Viena tūkstanti doleriu —Šv. 
Kazimiero lietuvių provincijos 
Šv- Pranciškaus Trečiojo Ordi
no nariai, kad būtų įamžinti vi
si gyvieji ir mirusieji tretinin
kai bei tretininkės ir taptų 
pranciškonų šv. Mišių, maldų 
bei nuopelnų dalyviais. Auka į- 
teikta per Ccm. Tretininkų Pro
vincijos Tėvą Kęstutį Butkų.

Nuoširdi padėka ir maldos. 
Teatlygina Visagalis!

Aukos siunčiamos: Building 
Fund, Franciscan Monastery, 
680 Bushwick Ave.. Brooklyn. 
N. Y.

Prel. P. Virmauskis birželio 
26 d. staiga susirgo ir nuvežtas 
į Carney ligoninę ir yra kruopš
čioje dr. St. Jasaičio priežiūro
je. Apie klebono susirigimą vi
karas kun. A. Janiūnas painfor
mavo arkivyskupijos kanceliari
ja*

Inž. Juozas Rasys įnešė Lietu 
vių Fondui tūkstantį dolerių. 
O Mcrta V. Bratenienė šimtą 
dolerių. Bratenienė yra seno
sios kartos ateivė. Tai yra įro
dymas. kad Lietuvių Fondas 
yra geram kely. Tačiau iki užsi
brėžto vieno milijono dolerių 
dar esame gerokai toli. Lietuvių 
Fondas laukia Įnašų iš visų lie
tuvių.

Laisvės Varpo gegužinė bir
želio 20 įvyko Brocktone. Ji 
nebesutraukė tiek žmonių, kiek 
tekios gegužinės sutraukdavo
prieš dešimtį metų. Palyginus 
su kitų rengiamomis gegužinė
mis, šią reikėtų laikyti pavyku
sią. Gegužinėje veikė trumpų 
bangų radio siųstuvas ir priim
tuvas. kurį buvo Įtaisę Tarno - 
šalčiai iš So. Bostono. Geguži
nės dalyviai turėjo progos pa
sinaudoti radijo, stotimi ir pasi
kalbėti su kitomis vietovėmis.

Jonas Grinkp^'čius baigė 
Northeastern universitetą. Jo 
studijos 'nebuvo lengvos, nes 
šalia studijų jis turėjo išlaikyti 
ir savo šeimą. Jono tėvelis tik 
praeitą žiemą atvyko iš Lietu
vos.

Tėvai marijonai Marianapoly 
liepos 5 d., ruošia metinę lietu
vių dieną — pikniką. Šventė 
pradedama mišiomis 11 v. ryto. 
Mišias aukos naujasis marijo
nas vyskupas Pranas Brazys. 2 
vai. popiet bus vaikščiojami 
Kryžiaus Keliai prie lauke į- 
rengtų koplytėlių specialia in
tencija už Sibiran ištremtuosius 
25 m- sukakties proga. Gi 3 
vai. po pietų bus palaiminamas 
kertinis akmuo naujai atstato
mos mokyklos, šias apeigas at
liks vysk. Pr. Brazys.

Bostoniečiai i šias iškilmes 
ruošiasi gausiai vykti. Taip pat 
organizuojamas specialus au
tobusas.

Speciali rinkliava visose A- 
merikos kataliku bažnyčiose da
roma liepos 4. Rinkliava skiria
ma Amerikoj gyvenančių neg
rų ir indijonų misijų treikaiam.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS VISUOMENEI

LAK METINIS PIKNIKAS 

ir FUTBOLO TURNYRAS 
1965 m.
liepos 18

THROGS NECK STADIUM
150 Davis Ave. at Harding Ave., BRONX 
▼

Turnyre dalyvauja 4 klubai. Laimėtojams bus įteiktos 
taurės. Ten pat vyksta loterija (TV aparatas ir kitos do- 
vanos). Graži vieta praleisti sekmadienio popietę. Pikni
kas įvyksta ir blogam orui esant (salėje). Pikniko ir tur
nyro pradžia 1:00 vai. p. p. — Šokiai nuo 5:30 vai. p. p. 
Įžanga $1.00.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Spausdinto žodžio laisvė ne
reiškia sauvaliavimo. Laikraš
čio pagrindinis uždavinys yra 
pei duoti visuomenei faktus ir 
dėl jų ’pareikšti savo nuomonę. 
Taip suprasdama spaudą A- 
merlkos Lietuvių Jaunimo ir Or
ganizacijų už Laisvę valdyba 
buvo nustebinta birželio 6-12 d. 
“Vienybės” numeriu.

1) Tos savaitės numery “Vie
nybė” išspausdino oficialius 
LASOFF atsišaukimus anglų ir 
lietuvių kalbomis, pridėdama 
prie vieno organo parašą ir prie 
antro valdybos narių pavardes. 
Tartum laikraštis būtų turėjęs 
LASOFF aprobavimą taip da
ryti. Toli gražu taip nebuvo, ir 
LASOFF pasmerkia šitą redak
cijos akciją. Laikraštis turi rei- 
sės spausdinti informaciją, bet 
be sutikimo jisai negali dėtis 
turįs organo aprobavimą spaus

dinti oficialaus rašto pilną teks
tą su parašais, neatsiklausęs to 
organo. Amerikiečių laikraščiai 
taip nedaro.

2) Tam pačiam numery bu
vo du prcvckaciniai straipsniai 
(“Popierinis karas Lietuvai va
duoti” ir angliškai: Kaip už
gniaužti Lietuvos vadovavimą). 
Pirmasis išpeikia veiksnius ir 
bendruomenę, su kuriais LA
SOFF bendradarbiauja, o ant
rasis anglų kalba straipsnis pa
naudoja LASOFF. kaip prie
dangą varyti neskoningai an- 
tiklerikalinei politikai. LASOFF 
Valdyba smerkia šitokią gelto
nojo žumalizmo taktiką ir ka
tegoriškai pareiškia savo nepa
sitenkinimą šitokia “Vienybės” 
machinacija.

Amerikos Lietuvių Jaunimo ir 
Organizacijų Už Laisvę

Valdyba

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

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

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila AUDRON® yra apsupta didelio pušų, beržų ir kL dekoraty

vinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti (7 min. pėsčiom) šiltos srovės privatus jūros pliažas.
• Geras lietuviškas maistas.
Visa tai suteiks Jums tikrų poilsį ir sustiprins sveikatų, todėl visi 
maloniai kviečiami atvykti praleist savo atostogas viloje Audronė.
Vila Audronė jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. Kreip
tis tiesiai į vilą AUDRONE

MRS. MARIJA JANSONAS
“ " '*“5 — tel. 428-8425

•VI 1x0. J .» O"

; 87 East Bay Rd. Osterville. Mass. 02655

A. A. DR. BRONIUS BAŠKYS, 
miręs birželio 15.

Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
tą dieną bus dvi rinkliavos.
Krikštai:

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je pakrikštyti šie kūdikiai:

Gegužės 30 d. pakrikštytas 
Povilo Downine ir Danutės Gil
bert -Downine sūnus Brien ir 
Povilo vardais. Tėvai gyvena 
Sommervil, Mass.

Birželio 5 d. pakrikštytas Čes
lovo Kiliulio ir Laimos Kataus- 
kaitės-Kiliulienės sūnus Tomo 
ir Stepono vardais. Tėvai gy
vena 51 Torrey gatvė, Dorches
ter, Mass

Birželio 19 d. pakrikštyta Al
fonso Matulaičio ir Janinos 
Liaugaudaitės — Matulaitienės 
duktė Rimos ir Viktorijos var
dais. Tėvai gyvena 98 Old Har
bor gatvė. So. Boston.

Birželio 27 d. pakrikštyti šie 
kūdikiai: Aloyzo Petronio ir 
Aušrelės Kasper —Petronienės 
sūnus Aloyzo ir Edmundo var
dais. Tėvai gyvena 94 Ocean 
garvė. Dorchester, Mas... John 
Chaves ir Villetos Kriščiukaity- 
tės-Chaves dvynukai Eric Kazi
mieras ir Viktoras Šarūnas. Tė
vai gyvena 5 Adams gatvė, Dor
chester, Mass.

Jūrų skauty-čiy Nemuno tun
to iškilminga sueiga buvo bir
želio 19. Dalyvavo svečiai skau
tai ir praėjo jaukioje Joninių 
dvasioje.

Tuntininkas P. Jančauskas 
trumpai priminė liūdnuosius 
birželio įvykius. Po to nukėlė 
mus prie Nemuno krantų į se
novės lietuvių šventovę Ram- 
byną, kur anksčiau ir nepri
klausomo gyvenimo metais de
gė Joninių laužai.

Sueigos metu j. skautų įžodį 
davė A Senuta. P. Duoba ir 
bebrų S. Cibas ir E. Prantis. 
Laužo programoje sesės pašoko 
porą tautinių šokių, o broliai 
reiškėsi vaidyboje.

Vaišių metu visiems Jonams 
palinkėta geriausios kloties. 
Kaip visuomet, taip ir šį įkartą 
j. sk. M. Manomaitis parodė sa
vo gerą širdį, apdovanodamas 
svečius ir savus. Šį kantą jis 
atnešė visai Lietuvių Jūrų Skau- 
tijai didelę dovaną — 220 pusi, 
knygą “Mano vadovas”, kurią 
jis išleido tunto rotatorium (vi
so 250 egz.), talkinant keliems 
j. skautams.. Knygoje gausu į- 
vairiu žinių jūrų skautams.

(B.K.)

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 #617) • Sa
vininkai patys svečius priima, pil
nai aprūpina ir lietuvišku nuoširdu
mu globoja. • CAPE COD žalumos 
grožis, ATLANTO vandens malo
numas, SILVER BEACH smėlio ty
rumas — žavi gamtos dovana. • 
Mėgėjų patogumui yra valtis — žū
va vimui, 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 Stn Braintree, Mass. 

Tel. 843-2146 
arba

MARIA LŪŠYS 
88-01 104th Street 

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

Iki malonaus pasimatymo!




